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TARTALOM
HIRDETMÉNYEK
Ajánlati/Részvételi felhívás/2015
Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet (Orvostechnológia műszaki üzemeltetése - K. É. - 23082/2019)
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (Süllő és békéshal ívató fészkekhez alapanyag (m) - K. É. 23471/2019)
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (SE VSZÉK műtéti épület
átalakítása és bővítése - K. É. - 23162/2019)
Debreceni Egyetem (DEK-837_Sejtszeparáló készülékekhez fogyóanyagok - K. É. - 23311/2019)
IPOLY ERDŐ Zártkörően Működő Részvénytársaság (Ipoly Erdő - 15 db vasúti jármű felújítása - K. É. 23038/2019)
Keszthelyi Kórház (CSBSZ Orvostechnikai eszközbeszerzés - ism. - K. É. - 23178/2019)
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (AF C-ROADS Hungary pilot kiterjesztése
Műszaki ell - K. É. - 23351/2019)
NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (Az OKF 5 épületének felújítása - K. É. 22939/2019)
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (Élelmiszer alapanyagok beszáll. a főzőkonyha rész. - K. É. 22812/2019)
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ((PTS-209) EBP –
bútorok beszerzése (1) - K. É. - 23306/2019)
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (Mentori szolgáltatás és munkaerőpiaci tanácsadás - K.
É. - 22963/2019)
Magyar Nemzeti Bank (Eredmény tájékoztató_Bankjegyfeldolgozó gépek - K. É. - 23297/2019)
MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (tájékoztató
eredményről-2020 villamosenergia - K. É. - 23301/2019)
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Ultrahangok beszerzése (EFOP-2.2.19) - K. É. - 23190/2019)
Szegedi Tudományegyetem (SZTE-Autóbuszos személyszállítási szolgáltatás - K. É. - 23270/2019)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Biztosítási szolgáltatások beszerzése 2. - K. É. 23093/2019)
Wigner Fizikai Kutatóközpont (Laboratóriumi berendezések és műszerek, eredmény - K. É. 23130/2019)
XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. (Eredményről szóló tájékoztató (Orvosi
műszerek 2.) - K. É. - 23295/2019)
Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (T-142/19 Villamos jelzőberendezési
alkatrészek be. - K. É. - 23149/2019)
Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TEE - Közúti személyszállítási szolg.
(Vonatpótlás) - K. É. - 23256/2019)
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Egységvizsgáló gépek beszerzése K. É. - 23092/2019)
NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztató az eljárás
eredményéről. - K. É. - 22981/2019)
Helyesbítés/2015
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Cs-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer - K. É. 23327/2019)
ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (LÁEV magasépítési beruházások
kivitelezése - K. É. - 23237/2019)
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (EMC mérőlabor és szerverközpont építése - K. É. - 23477/2019)
NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (NFSI - HM energetikai korszerűsítés - 2
részben - K. É. - 23262/2019)
TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvényt
(Keretmegállapodás víziközmű felújításra - K. É. - 23147/2019)
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (1.sz.szerződésmód.-Tiszaligeti fürdőfejlesztés II. - K. É. 22490/2019)
Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság (Szerz.mód 2.rész - Új kishaszongépjárművek - K. É.
- 23156/2019)
Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Szerződés módosításról szóló
hirdetmény - K. É. - 20796/2019)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztató/2015
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Sorompóakkumulátorok beszerzése K. É. - 23614/2019)
Ajánlati/részvételi felhívás/2015
Bajai Szent Rókus Kórház (Személy-és vagyonvédelem, portaszolgálat - K. É. - 23497/2019)
BPR 2001 Baromfitenyésztő Korlátolt Felelősségű Társaság (Építés - 10 istállós broiler telep - K. É. 23681/2019)
Debreceni Egyetem (DEK-843 Sebészeti Klinika részére stentgraftok - K. É. - 23544/2019)
ELI-HU Nonprofit Kft. (Ajánlati felhívás - diódaegység cseréje - K. É. - 23600/2019)
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ (Pitvarosi Általános Iskola bővítése és átalakítása - K. É. 23736/2019)
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (Jégkarbantartó gép - K. É. - 23508/2019)
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Balatonmáriafürdő felvételi épület
felújítása - K. É. - 23364/2019)
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (SIMI, ADB-MRKK RENDSZEREK TÁMOGATÁSA - K. É. 23279/2019)
Eljárást megindító felhívás/2015

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Képzési feladatok 2 EFOP-1.5.3.-16-2017-00121 - K. É. 23446/2019)
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015
"SLE-PA" Húskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Húsfeldolgozó üzem bővítés - K. É. 23503/2019)
Alkotmányvédelmi Hivatal (Tájékoztatás az eljárás eredményéről - K. É. - 22525/2019)
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (Konyhatechnológiai fejlesztés – eszközbeszerzés K. É. - 23552/2019)
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 23524/2019)
Balassagyarmati Fegyház és Börtön (Konyhatechnológiai fejlesztés - eszközbeszerzés - K. É. 23483/2019)
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (Táj.elj.eredm.-Képzések és rendezvények - K. É. 23409/2019)
Bátonyterenye Város Önkormányzata (Rendezvényszervezés TOP-5.2.1. - K. É. - 23144/2019)
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Sportok háza és sportszálláshelyek kialakítása - K. É. 23356/2019)
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (Károlyi 25. alatti új ingatlanok megépítése VEKOP
- K. É. - 22957/2019)
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (Széchenyi fürdőben napozó teraszok felújítása - K. É. 22361/2019)
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Kelenföld Divízió fedett
autóbuszbeálló,napelemmel - K. É. - 23403/2019)
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Autóbuszokhoz gömbcsukló alkatrészek
beszerzése - K. É. - 23426/2019)
CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. (Záró hirdetmény - szerződéskötéstől
visszalépés - K. É. - 23203/2019)
Csurgó Város Önkormányzata (Kerékpáros turizmus fejlesztése Csurgó településen - K. É. 23593/2019)
Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Sportuszoda felújítása - K.
É. - 23565/2019)
Dunaújvárosi Tankerületi Központ (Cece EFOP412 kivitelezés - K. É. - 23513/2019)
Egyházasdengeleg Község Önkormányzata (Önk. épületek energetikai korszerűsítése 2 - K. É. 23581/2019)
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (Élőerős őrzés védelmi feladatok ellátása Misk Szm - K. É. 23461/2019)
Fejér Megyei Kormányhivatal (Mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása FMKH részére - K. É. 23466/2019)
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Tájékoztató az eljárás
eredményéről - K. É. - 23622/2019)
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Nyomdai szolgáltatások beszerzése - eredmény - K. É. - 23610/2019)

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház (Tanösvény, lombkorona megfigyelő, zsilip rekonstr. K. É. - 23386/2019)
Juhászvin Kft. (Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - K. É. - 21145/2019)
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (Körcsarnok belsőépítészet,épületgépészet I.ütem - K. É. 23480/2019)
Kapuvár Városi Önkormányzat (Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron - K. É. - 23548/2019)
KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (Kiszombor, Rónay
sírkert helyreállítása - K. É. - 23478/2019)
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (KMNP_Rakodógép beszerzés_Tájékoztató - K. É. - 23575/2019)
Koszta József Múzeum (Felgyő, külterület 0294/27 hrsz. gépi földmunka - K. É. - 23504/2019)
Koszta József Múzeum (Felgyő,külterület 0294/27 hrsz. kézi földmunka II. - K. É. - 23506/2019)
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ ("Defibrillátorok beszerzése" - K. É. - 23240/2019)
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Lokális burk.javítás
(M1,M7,M3,M30,M35,Pest,M43) - K. É. - 23456/2019)
MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű (Útszóró só beszerzése
- K. É. - 23571/2019)
Molino Plastic Korlátolt Felelősségű Társaság (3D nyomtatók, tartozékai és kapcsolódó szoftverek - K.
É. - 23307/2019)
Mom Faktor Gépipari Kft („Gépek beszerzése 4 részben" - K. É. - 23365/2019)
Nemzeti Sportközpontok (Jégcsarnok pályavédelmi rendszer beszerzése. - K. É. - 22882/2019)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Timár Ivóvíz_terv. és
kivitelezés_Táj. eredményről - K. É. - 23381/2019)
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Nyárlőrinc külterületi útfelújítás VP projektből - K. É. 23562/2019)
Pázmánd Község Önkormányzata (Pázmánd konyha kialakítás - táj.elj.eredm. - K. É. - 23034/2019)
Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság (közönségforgalmi vizesblokk felújítása - K.
É. - 23316/2019)
Széchenyi István Egyetem (Eredménytájékoztató EFOP 362 Laboreszközök - K. É. - 22486/2019)
Székesfehérvári Egyházmegye (GINOP7.1.4-16-2016-00006 Szfvár.Műv.Ház átalakítás - K. É. 23331/2019)
Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért (GINOP-6.1.4-16-2017-00001 Szolgáltatás beszerzése - K. É. 22485/2019)
Tiszafüredi Református Egyházközség (Energetikai korszerűsítés tervezése és kivitelezés - K. É. 23385/2019)
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ((PTS-236) villamos
energia beszerzése - K. É. - 23234/2019)
Vaszary Kolos Kórház Esztergom (Eredménytájékoztató - CSBSZ kivitelezés - K. É. - 22926/2019)
Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Darabos u. rendelő infrastrukturális fejlesztése - K. É. 23685/2019)
Lenti Város Önkormányzata (Korrigendum_II_Lenti Zöld Város kialakítása - K. É. - 23735/2019)
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
"PRIMER" Ajkai Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság (4-es számú gerincvezeték hidraulikai
korszerűsítés - K. É. - 22737/2019)
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (Tájékoztató a szezrődés
módosításáról - K. É. - 22568/2019)
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (Tájékoztató az eljárás eredményéről K. É. - 22573/2019)
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (Tjékoztató a szerződés módosításáról
- K. É. - 22578/2019)
Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű (Vénusz tagóvoda
szerződés módosítása - K. É. - 23200/2019)
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1. csomag - K. É. - 23582/2019)
Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Szerződésmódosításról szóló
hirdetmény - K. É. - 23629/2019)
Községi Önkormányzat Tiszainoka (Községi konyha felújítása Tiszainokán - K. É. - 23051/2019)
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata (4. részajánlat 2. számú módosítása- Túrkeve - K. É. 22950/2019)
Lőrinci Város Önkormányzata (Tájékoztató szerződés 1.sz. módosításáról - K. É. - 22606/2019)
Magyarországi Református Egyház (Tájékoztató hirdetmény szerződés módosításáról - K. É. 14958/2019)
Nagyatád Város Önkormányzata (TSZM - Kisgyermekellátás infrastrukturális fejl. - K. É. - 23283/2019)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Közösségi színterek fejlesztése Nyíregyházán - K. É. 23553/2019)
PET FORM Flakongyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (Üzemcsarnok építése - K. É. 23604/2019)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szerelvényaknák rekonstrukciója szerződés mód. K. É. - 23406/2019)

Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet (23082/2019)
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: Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57506166
Postai cím: Balassi Bálint Út 16
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zelnik Krisztina
Telefon: +36 37341033
E-mail: korhaz@askhatvan.hu
Fax: +36 37341320
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.askhatvan.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.askhatvan.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/EKR001466902019/
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/EKR001466902019/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: Orvostechnológia műszaki üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR001466902019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50421000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1.rész:NyertesAjánlattevő feladata műszaki leírásban meghatározott képalkotó diagnosztikai eszközök
karbantartása, javítása, kötelező időszakos felülvizsgálata, hitelesítése és kalibrálása, mindezek teljes körű
dokumentálása, együttműködve a Megrendelővel szerződésben álló szervizmenedzsment feladatokat ellátó
partnerrel.2.rész:NyertesAjánlattevő feladata műszaki leírásban meghatározott orvostechnikai eszközök
karbantartása, javítása, kötelező időszakos felülvizsgálata, hitelesítése és kalibrálása, mindezek teljes körű
dokumentálása, a kapcsolódó feladatok (orvostechnikai eszközök szervízmenedzsmentje, felügyelete)
ellátása a Megrendelő rendszeréhez igazodó web alapú adatbázis biztosításával.A szervizmenedzsment
feladatok ellátása az 1-2. rész szerinti orvostechnikai eszközök vonatkozásában áll fenn. Ennek érdekében
NyertesAjánlattevő köteles helyszíni szervizmérnököt biztosítani és a szervizfeladatok ellátására alkalmas
műhelyt fenntartani, webalapú adatbázist létrehozni
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: Képalkotó diagnosztikai eszközök karbantartása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50421000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16., 2170 Aszód, Baross
Gábor u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata a műszaki leírásban meghatározott képalkotó diagnosztikai eszközök
28 db képalkotó diagnosztikai eszköz (1 db MR, és 1 db CT, és 12 db röngten, 14 db ultrahang berendezés),
1 db PACS rendszer, valamint tartozékok
- karbantartását,
- javítását,
- kötelező időszakos felülvizsgálatát, hitelesítését és kalibrálását, továbbá
- mindezek teljes körű dokumentálását,
- együttműködve a Megrendelővel szerződésben álló szervizmenedzsment feladatokat ellátó partnerrel.
- minden olyan, ezzel összefüggő tevékenység, amely az adott berendezés üzemszerű, biztonságos és a
rendeletekben előírt módon történő üzemeltetéséhez szükséges.
Az 1 db CT, 1 db MR és 1 db mennyezeti sínes röntgen berendezés (kiemelt képalkotó diagnosztikai
eszközök és tartozékok) esetében ún. teljeskörű szervízellátást (lsd. Műszaki Leírás 1.1.B) pontja)
szükséges biztosítani.
A szolgáltatás részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Felhívás II.2.5) pontjában az „Ár” értékelési szempont, az alábbi alszempontokból áll:
1.1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF/év) - Súlyszám: 80
1.2. Ártartás-Az indexálás alapjául szóló fogyasztói árindexhez képest az ajánlattevő megajánlás
mértéke (%) (min. 0%- max. 100%) - Súlyszám: 10)
Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Ajánlatkérő az 1.1. ért. alszempontnál: fordított arányosítást,
1.2. ért. alszempontnál és 2. ért. szempontnál: arányosítás módszerét alkalmazza.
Részletek KD-ben.
Kbt. 77.§ (1) bek. alapján:
1.2. értékelési szempont legkedvezőbb szintje 100 %, legkedvezőtlenebb szintje 0 %.
2. értékelési szempont legkedvezőbb szintje 365 naptári nap, legkedvezőtlenebb szintje 0 naptári nap.
(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. M.2.A) pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember
alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (naptári nap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban meghatározott mennyiséghez képest + 20% mennyiségi
eltérés lehetséges.
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: Orvostechnikai eszközök karbantartása,üzemeltetése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50421000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16., 2170 Aszód, Baross
Gábor u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata a műszaki leírásban meghatározott orvostechnikai eszközök (1072 darab
orvostechnikai eszköz és berendezés), valamint tartozékok
- karbantartását,
- javítását,
- kötelező időszakos felülvizsgálatát, hitelesítését és kalibrálását,
- mindezek teljes körű dokumentálását, valamint
- a kapcsolódó feladatok (orvostechnikai eszközök szervízmenedzsmentje, felügyelete) ellátását a
Megrendelő rendszeréhez igazodó web alapú adatbázis biztosításával.
A szervizmenedzsment feladatok ellátása az 1. közbeszerzési rész (képalkotó diagnosztikai eszközök és
tartozékok) és 2. közbeszerzési rész szerinti orvostechnikai eszközök vonatkozásában áll fenn.
Ennek érdekében Nyertes Ajánlattevő köteles helyszíni szervizmérnököt biztosítani és a szervizfeladatok
ellátására alkalmas műhelyt fenntartani, továbbá webalapú adatbázist létrehozni és vezetni.
A szolgáltatás részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Felhívás II.2.5) pontjában az „Ár” értékelési szempont, az alábbi alszempontokból áll:
1.1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF/év) - Súlyszám: 80
1.2. Ártartás-Az indexálás alapjául szóló fogyasztói árindexhez képest az ajánlattevő megajánlás
mértéke (%) - (min. 0%- max. 100%)- Súlyszám: 10)
Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Ajánlatkérő az 1.1. ért. alszempontnál: fordított arányosítást,
1.2. ért. alszempontnál és 2. ért. szempontnál: arányosítás módszerét alkalmazza.
Részletek KD-ben.

Kbt. 77.§ (1) bek. alapján:
1.2. értékelési szempont legkedvezőbb szintje 100 %, legkedvezőtlenebb szintje 0 %.
2. értékelési szempont legkedvezőbb szintje 365 naptári nap, legkedvezőtlenebb szintje 0 naptári nap.
(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 M.2. A) pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott
szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (naptári nap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban meghatározott mennyiséghez képest + 20% mennyiségi
eltérés lehetséges.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi közbeszerzési rész: Az eljárásban nem
lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igaz.ban olyan gazdasági szereplő, aki
a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. AK kizárja az
eljárásból azt az ATt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igaz.ban részt vevő szervezetet, aki
részéről a kizáró ok az eljárássorán következett be. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti
öntisztázás lehetőségére. A véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentummal (EEKD) egyidejűlegköteles benyújtani.
1) Előzetes igazolás:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek alapján az AT-nek az
ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának
benyújtásakor a rendelet 2–7. §-ának megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Amennyiben az előírt
alkalmassági követelményeknek az AT más szervezetkapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt.
67. § (3) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés

tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. A Kbt. 67. § (4) bek alapján az ajánlatban be kell
nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a
Kbt. 62. § (1)–(2) bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Közös ajánlattétel
esetén a Kr.3.§(5) bek. irányadó.
2) Igazolás:
A Kr. 1. § (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra
vonatkozóigazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12–16. §-ának
megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1. §
(4) bek alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha
az érintett gazdasági szereplőminősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 8. § ib) és 10. § (1) bek. gb) pontja szerint
az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt.
62. § (1) bek k) pont kb)alpontját a Kbt. vonatkozó rendelkezésének megfelelően a 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)–b) vagyd) alpontja szerinti, valamennyi tényleges tulajdonos nevének és
lakóhelyének bemutatásával kell igazolni. Amennyiben az AT-nek nincsen 2017. évi LIII. törvény
3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgyerre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni. A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozatmegtételéhez AK
a Közbeszerzési Dokumentumok mellékleteként nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre. AKr.
1. § (5) bek alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az
igazolásokhitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A közös AT-k külön-külön EEKD-t
kötelesek benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a Kr. 13. §-ra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. §
(7)-(8) bekezdésében, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság előzetes
igazolása:Kr.1.§(1)bek. alapján AT-nek II.Fejezetnek megfelelően, EEKD benyújtásával.
Kr.2.§(5)bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek
az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt.67.§(3)bek.alapján az ajánlatban
bekell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem
állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében EEKD foglalt nyilatkozatát.
Irányadó továbbá a Kr.3.§(2)bek. Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak a Kbt.65.§(7),
(9)és(11)bek.
Kbt.65.§(6)bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttesmegfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5)bek.irányadó.
Az alkalmasság igazolása:
Kr.1.§(2)bek. alapján az AK által a Kbt.69.§(4)-(7)bek. alapján az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolásokbenyújtására felhívott gazdasági szereplőnek Kr.21-22.§-ának megfelelően
kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§ alapján az AK által meghatározott alkalmassági
követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1. Csatolni kell, a Kr.21.§(3)bek. a) pontja alapján és a 22.§ szerint a felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a felhívás
III.1.3. M.1. pontjában – az adott közbeszerzés rész tekintetében - előírt alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásnyújtásaira vonatkozó igazolást a
Kr.22.§(1)-(2)bek. szerint legalább az alábbi tartalommal:
-a szerződést kötő másik fél megnevezését,
-a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (olyan módon, hogy a vonatkozó alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen)
-a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont - legalább év, hónap és nap - megjelölésével) és
-nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az
ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt,
valamint a Kr.21.§(3a)bek. a) alpontja, Kr.21/A.§-a és a Kr.22.§(5) bek. is irányadó.
M.2.Csatolni kell, a Kr.21.§(3)bek. b) pontja alapján a felhívás III.1.3. M.2. pontjában – az adott
közbeszerzés rész tekintetében - előírt követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza:
A) ajánlattevői (közös ajánlattevői) nyilatkozatot, amely tartalmazza
-a szakemberek nevét,
-az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény előíró pontjának a
számát, illetve az alkalmassági követelmény megnevezését,
-az adott szakemberrel(szakértő) jogviszonyban álló szervezet megnevezését,
-az adott szakember(szakértő) jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel, azaz hogy a
szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a
teljesítésbe bevonásra,
-továbbá arról, hogy nyertességük esetén az bemutatott szakember(ek) a szerződés teljes
időtartama alatt rendelkezésre fognak állni.
B) ajánlattevő és/vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát, amely
tartalmazza:
-szakember nevét,-végzettségét,-az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre
való megfelelés részletes bemutatását:
a) az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának megjelölését;
b) az adott szakember az ajánlattételi határidőig szerzett (1. rész: M.2.A)-M.2.B); 2.rész: M.2.A)M.2.B) a szakmai tapasztalatának időtartamát (naptári nap)(folyt.:VI.4.3)pont)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett és legfeljebb hat éven belül
megkezdett,
1. rész esetén:
M.1.A)legalább 12 hónapig folyamatosan teljesített, képalkotó diagnosztikai eszközök
karbantartására és javítására és kötelező időszakos felülvizsgálatára vonatkozó, szerződésszerűen
teljesített referenciával, amely kiterjedt legalább 8 db képalkotó diagnosztikai eszközre, melyek
között szerepelt MR és CT és röntgen és ultrahang berendezés is.
2. rész esetén:
M.1.B) legalább 12 hónapig folyamatosan teljesített, orvostechnikai eszközök karbantartására,
és javítására és kötelező időszakos felülvizsgálatára vonatkozó, szerződésszerűen teljesített
referenciával, amely összesen legalább 465 db orvostechnikai eszköz karbantartására és javítására
és kötelező időszakos felülvizsgálatára vonatkozott.
A referencia követelmény igazolásához (mindkét közbeszerzési rész esetében) legfeljebb 2 db
szerződés használható fel, amennyiben az egyes szerződések mind karbantartásra, mind javításra,
mind kötelező időszakos felülvizsgálatra kiterjednek.
M.2. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi
szakemberekkel:
1. rész esetén:
M.2.A) 1 fő felsőfokú egyetemi vagy főiskolai műszaki végzettségű, az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 3.§ h) pontja szerinti orvostechnikai eszközök közül CT és MR és röntgen
berendezés javításában legalább 1095 naptári nap szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.
M.2.B) 1 fő felsőfokú egyetemi vagy főiskolai műszaki végzettségű, az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 3.§ h) pontja szerinti orvostechnikai eszközök közül ultrahang berendezés
javításában legalább 1095 naptári nap szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.
2. rész esetén:
M.2.A) 1 fő felsőfokú egyetemi vagy főiskolai műszaki végzettségű, az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény 3. § h) pontja szerinti orvostechnikai eszközök javításában legalább 1095 naptári
nap szakmai tapasztalattal rendelkező szakember,
M.2.B) 1 fő legalább középfokú műszaki végzettségű, egészségügyi intézmények orvostechnikai
eszközparkjának szervizmenedzsmentjében minimum 1095 naptári nap szakmai tapasztalattal
rendelkező szakember,
Az 1. és 2. rész tekintetében bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett.
Az 1. rész tekintetében bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett.
A 2. rész tekintetében bemutatott szakemberek között az átfedés nem megengedett.
Ajánlatkérő a „szervizmenedzsment” tapasztalat alatt a következőt érti:

Jótállással rendelkező orvostechnikai eszközök meghibásodása esetén a jótállási kötelezettséget
teljesítő szervízzel történő ügyintézés, és/vagy
- orvostechnikai eszközök műszer kataszterének vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása és/vagy
- orvostechnikai eszközök selejtezésében és üzembehelyezésében való közreműködés.
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:
Mindkét közbeszerzési részben:Ajánlatkérő előleget nem fizet. A számlák kiegyenlítése havonta egyenlő
részletekben a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással történik Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.és
Kbt.135.§(1),(5),(6)és(10) bek.ben foglaltak szerint. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme
a magyar forint. Az ÁFA megfizetése a hatályosjogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A
részletes fizetési feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér:
-alkalmanként nettó 10.000,-Ft;
-ún. reagálási idő letelte után: minden munkaidőben számított 4 órányi időszak után alkalmanként nettó
10.000,-Ft;
A késedelmi kötbér havonta számított maximális mértéke: az adott hónapban a nettó havi Vállalkozói Díj
20%-a.
Meghiúsulási kötbér
-az adott eszközre vonatkozóan megállapítható éves Vállalkozói Díj 20%-a.
-teljes szerződés vonatkozásában: az éves Vállalkozói Díj 20%-a
Jótállás: Részletesen a műszaki leírás és a szerződés-tervezet szerint.(folyt: VI.4.3)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint
történik.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő
órával később kezdi meg az EKR rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)AK jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett EKR
rendszerben bonyolítja le, 424/2017.(XII.19.)Kr.(EKR.r.)alkalmazandó.
2)A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r. előírásai szerint. Az eljárásban való
ajánlattételfeltétele, hogy AT az EKR.r.6.§(6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben.
Az EKR működtetéséta 27/2017.(XI.6.)MvM r.alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A
rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
3)Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap
alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú
dokumentum egyszerű elektronikusmásolata formájában (Kbt.41/A.§ (1)-(3).
4)Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r.11.§(1)bek szerint AK által
elektronikusűrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.
5)Ajánlat részeként továbbá be kell nyújtani különösen:
-Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyilatkozatot,
-Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat (AKelőírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhezAT alvállalkozót kíván igénybe
venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlatbenyújtásakor már ismert
alvállalkozókat-(nemleges nyilatkozat is csatolandó). AK a Kr.2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az
EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
-Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot,
-változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó),
továbbáváltozásbejegyzési eljárás esetében a Kr.13.§-ban meghatározott iratokat,
- a 2. értékelési szempont alátámasztására szolgáló ajánlattevői nyilatkozat, mely ajánlattevői
nyilatkozatot a bemutatásra kerülő szakember szintén aláír és nyilatkozik a 2. értékelési szempontra
bemutatott adatok valóságának való megfelelőségéről,

-az AT cégszerű aláírásával ellátott részletes árajánlatot. (árazott költségvetést) (mindkét
közbeszerzési rész).
-amennyiben az ajánlattevő a Kbt.69.§(11)bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem
magyarnyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű
fordítását benyújtani,
-Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.25.§(3)–(4)bek.
vonatkozásában
-Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő nevében aláíró
személyvonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló
dokumentumot részletesen lsd.Közbeszerzési Dokumentumok
6)AK a hiánypótlásra a Kbt.71.§ szerint biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő nem rendel el újabb
hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
szereplőgazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás.
7)Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más
nyelven nem fogadható el.
8)Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt.35.§-ban foglalt feltételeknek.
Közösajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az Kbt.35.§(2a)bek. szerinti meghatalmazást.
9)Ajánlatkérő kizárja a nyertes Ajánlattevő(-k) számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodószervezet (projekttársaság) létrehozását.
10)Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
11)Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó
12)AK Kbt.75.§(2)bek. e) pontját nem alkalmazza.
13)AK alkalmazza Kbt.81.§(5)bek.ben foglaltakat.
14)AK a IV.2.6) pontban feltüntetett 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.(folyt: 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: A Kbt. 148. §
szerint.
FAKSZ: Dr. Bábosik Roland Ottó O1011, Dr. Szűcs Gabriella OO868
(IV.3) pont folyt.:)
15)Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi
időszakokat tekinti:hétfőtől csütörtökig, 10–15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap
munkanap, szombaton 10–14 óráigterjedő időintervallum.
16) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a
szerződésteljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a
minősített ajánlattevőkjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében:
III.1.3.

17) IV.2.6) pontban megadott határidő: a közbeszerzési eljárás külön jogszabályban előírt
folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra
(III.2.2.) pont folyt.:)Mindkét közbeszerzési rész:
1.Vállalkozó vagy időszakos felülvizsgálatot végző alvállalkozója a 4/2009 (III. 17.)
EüM rendeletben meghatározott időszakos felülvizsgálatok elvégzésére köteles olyan
szakembereket alkalmazni, akik rendelkeznek az Országos Gyógyszerészeti Élelmezésegészségügyi Intézet Orvostechnikai Főosztály által kibocsátott felülvizsgálati engedéllyel.
2.Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a jelen közbeszerzési
szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítésére is kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással,
amelynek limitje legalább 100 000 000,- Ft/év és 50 000 000, - Ft/kár.
3.Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 90
napon belül érvényes „Orvostechnikai eszközök szervizelése, karbantartása” tevékenységére
vonatkozó ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű az Európai Unió más
tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal vagy azzal
egyenértékű minőségirányítási intézkedéssel (továbbiakban együttesen: Tanúsítvány), és
köteles a Tanúsítványt a szerződés teljesítése során folyamatosan fenntartani.
(III.1.3) pont folyt.:)
Csatolni kell
-a szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumot (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma
másolat);
-a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, mely önéletrajzból egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek,
-a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő
rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az önéletrajzban a szakmai tapasztalat megjelölését év/hónap/nap pontossággal kérjük feltüntetni.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőig szerzett releváns (1. rész: M.2.A)-M.2.B); 2.rész: M.2.A)M.2.B)) megszerzett szakmai tapasztalatot veszi figyelembe.
A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz
ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő
kiszámítása és megadása során.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdése, a Kbt. 67. §
(3) bekezdése, valamint a Kr. 22. és24. §-a. AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdésében,
valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben és 65. § (12) bek.-ben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (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

Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (23471/2019)
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: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26735090
Postai cím: Horgony Utca 1
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Ferenc haltermelési igazgató
Telefon: +36 84519630
E-mail: fodorferenc@balatonihal.hu
Fax: +36 84519630
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonihal.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/EKR001357552019/
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/EKR001357552019/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: állami tulajdonú gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Süllő és békéshal ívató fészkekhez alapanyag (m)
Hivatkozási szám: EKR001357552019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39293300-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Süllő és békéshal ívató fészkek összeállításához szükséges alapanyagok beszerzése a Balatoni
Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00004 azonosító számú „A balatoni
horgászati célú halgazdálkodás fenntarthatóvá tételének megalapozása a halfauna rekonstrukciója és
táplálékbázis hasznosulásának vizsgálatával alap- és alkalmazott kutatási módszerekkel” című projekt
keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok

valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Süllő és békéshal ívató fészkekhez alapanyag
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39293300-5

További tárgyak:

39540000-9

Kiegészítő szójegyzék

44531510-9
44112120-5
44142000-7
44316400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 8638 Balatonlelle, Irmapuszta
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különböző típusú halivadék nevelő rendszerekhez, ill. telepítésükhöz szükséges alapanyagok:
Igényelt mennyiség és mértékegység:
- 80 cm átmérőjű kör alakú Alumínium keretbe hegesztett perforált lemez akasztóval: 2.285 db
- Műfű (PP, 5-6 cm szálhosszúság között): 4.570 m2
- 12 mm átmérőjű körszövött PE kötél: 6.855 méter
- kötöződrót (Al vagy Fe): 4.570 méter
- 20 cm-es hosszúságú műanyag gyorskötöző: 22.850 db
- 200 l-es műanyag hordó: 20 db
- extra vastag (horgony) lánc: 20 méter
- nagyméretű sekli (horgonylánchoz): 100 db.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi megajánlott terméknek meg kell felelnie a mindenkori jogszabályi
követelményeknek és ipari szabványoknak.
Az alapanyagok részletes leírását és az eszközök elvárt műszaki specifikációját a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
A műszaki megfelelősség igazolása tekintetében ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a
konkrét típusmegjelölést, valamint a származási hely feltüntetése is szükséges a megajánlásban.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki leírásban (árazatlan
költségvetési táblázat) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely
egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz Ajánlatkérő
bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz
lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független,
szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat.
Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen
el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait
alátámasztja.
Ajánlatkérő az egyenértékűséget valamennyi, a műszaki leírásban foglalt paraméter alapján vizsgálni fogja.
(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: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00004
II.2.14) További információ:
A felolvasólapon feltüntetett „Egyösszegű nettó ajánlati ár”-nak magában kell foglalnia az ajánlattevő által
megajánlott termékek/alapanyagok árán felül azoknak a teljesítési helyszínre való szállítását is, így nyertes
ajánlattevő a felolvasólapon feltüntetett ellenszolgáltatáson felül a termékek/alapanyagok szállításáért egyéb
költségtérítésre igényt nem támaszthat.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be
(Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az
ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok
hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn
nem állását a Korm. rendelet 1-8. § - kivéve a 8. § i) pont ib) alpontja -, 10. § - kivéve 10. § g) pont
gb) alpontja - és 12-16. § szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó más
szervezet/személy vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot

köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása
érdekében.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (EEKD) a gazdasági szereplő (ajánlattevő,
adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy) nyilatkozik arról, hogy a
kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint
benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
Ajánlatkérő előírja a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 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 ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2)
bekezdésében foglaltakra tekintettel nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket.
Az alábbi pont folytatása: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A jelen közbeszerzés keretében meghatározott termékek leszállítása az
GINOP-2.3.2-15-2016-00004 azonosító számú „A balatoni horgászati célú halgazdálkodás
fenntarthatóvá tételének megalapozása a halfauna rekonstrukciója és táplálékbázis
hasznosulásának vizsgálatával alap- és alkalmazott kutatási módszerekkel” című Projekt keretében
elnyert pályázati támogatás keretében valósulnak meg. A Projekt ezen nyilvántartási számát és
tárgyát a számlán is fel kell tüntetni.
Eladó 1 darab számla kiállítására jogosult.
Ajánlatkérő szerződést biztosító mellékkötelezettségként késedelmi és meghiúsulási kötbért ír elő.
Az ajánlattétel, az elszámolás, és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), valamint (6) bekezdéseire.
Előleg nem biztosított.
Jótállás nem kerül előírásra.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési- és kötbér feltételeket a határidős
adásvételi szerződés tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltakra
tekintettel nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (1) bekezdés i) pont alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) rendelkeznie kell elismert
(bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely
tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott
áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum űrlapjának kitöltésével és EKR-en keresztül történő benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok
előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő
(ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum űrlapjában foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az

egyszerű nyilatkozatát az űrlap IV. része „α” (alfa) szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz
alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell az űrlapon
feltüntetni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön kell az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentumot űrlap formájában benyújtania.
A fent ismertetett alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
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.
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 ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát az űrlap IV. része „α” („alfa”) szakaszának
kitöltésével („Megfelel valamennyi előírt kiválasztási szempontnak?”) kell megtennie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha
nem rendelkezik a szállítandó termékek vonatkozásában az alábbi tanúsítványokkal:
a) az alumínium keretekre vonatkozóan: a hegesztő üzemnek rendelkeznie kell MSZ EN ISO 3834-2
tanúsítással,
b) a fémmegmunkáló üzemnek alumínium keretek hegesztésére vonatkozó EN ISO 15614 szerinti
eljárás vizsgálatokkal,
c) a hegesztőknek EN ISO 9606-2 szerinti minősítéssel.
A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát az űrlap IV. része „α” („alfa”) szakaszának
kitöltésével („Megfelel valamennyi előírt kiválasztási szempontnak?”) kell megtennie.
Az alábbi pont folytatása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid
ismertetése:
Más szervezet/személy kapacitására való támaszkodás:
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), amelyeknek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell –
a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő
részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ha ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy
személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek
mindegyike által kitöltött EEKD külön űrlapjait is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat
rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak
azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat,
amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti

bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban
alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában
fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és
felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült
kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
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 kifizetés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet foglaltak szerint történik.
A vételár 100 %-át a Támogató – a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően – a Ptk. 6:130. §
(1) bekezdésében, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben, a 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak és a
Támogatási Szerződésnek megfelelően fizeti meg.
A finanszírozás módja: a tárgyban megjelölt projekt által finanszírozott, Uniós forrásból, utófinanszírozással.
Eladó a számla kiállítására a termék Vevőnek történő átadása és általa kiállított teljesítésigazolás után
jogosult. Vevő által aláírt teljesítésigazolás alapján Eladó számlát bocsát ki, amelyet a Vevő annak
kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles bankközi átutalással kiegyenlíteni.
Fizetési késedelem esetén Eladó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.
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: 2020/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
15. § (2) bekezdésére, illetve a Kbt. 68. §
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdésére, illetve a Kbt. 68. §
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. 40. § (1) és 41. § (3) bek. alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az
EKR szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint.
2. Ak a közbeszerzési dokumentumokat gazd. szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az
eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely
nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre
áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
3. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz,
összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére.
4. A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül
kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés
beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat
nappal válaszolja meg.
5. Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak figyelembevételével, elektronikusan kell benyújtani. Az
ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés
időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő
beérkezéséért, valamint az ajánlat nem megfelelő helyre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal
felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli.
6. Az ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
7. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően,
kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi
úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az
elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az
EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az
ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
8. Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 71. §-a szerint engedi meg. Ajánlatkérő tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében egy hiánypótlást rendel el.

9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné
nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az
EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek
érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki
ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
11. A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megjelölése:
Dr. Schablauer Péter FAKSZ (00182)
12. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
13. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT
Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
14. Ak a műszaki-szakmai alk. feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban hat. meg.
II.2.14) Folytatás az alábbi ponthoz:„Egyösszegű nettó ajánlati ár” alapja az At által beárazott,
cégszerűen aláír részletes árajánlat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
(3) bek. alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés
esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható
be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
Folytatás az alábbi ponthoz: VI.3) További információk:
15. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/
16. A kiegészítő tájékoztatás-kérésekkel kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet a Közbeszerzési
Hatóság Elnökének 2018/2014. számú tájékoztatójára az uniós korrigendumok feladásáról.
17. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság
létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
18. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell eljárni, valamint
a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
19. Az EEKD III. kizáró okok fejezete vonatkozásában a nemzeti hatósági nyilvántartásból
elérhető kizáró okok ellenőrzését Ajánlatkérő végzi el az eljárás során, így a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 6.§ (1) és (2) bekezdésében
foglaltak alapján ajánlattevőnek ezen kizáró okoknál nem kell a nyilatkozatban megjelölnie sem
az elektronikusan elérhető nyilvántartás elérhetőségét (URL), sem az adatbázisokat üzemeltető
szervezetek nevét. Amennyiben a nemzeti hatósági nyilvántartásokból priorálható kizáró okok

vonatkozásában ajánlattevő az EEKD azon kérdésére, hogy "Ez az információ elektronikusan
elérhető?" NEM választ ad, illetve hibásan adja meg az elektronikus elérhetőséget, illetve az
adatbázist üzemeltető szervezet nevét, ezeket Ajánlatkérő az értékelés során figyelmen kívül hagyja,
és nem rendel el erre vonatkozó hiánypótlást.
A II.1.6) pont kizárása - Kbt. 61. § (4) szerinti indokolás:
Amennyiben Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban lehetővé tenné a részekre történő
ajánlattétel lehetőségét, vállalná egyúttal annak kockázatát, hogy egyes részek eredménytelenül
zárulnak, és Ajánlatkérő a 2019-es szaporodási szezonban/évben nem tudja kihelyezni az
összeszerelt ívató fészkeket a Balatonba, mert a szükséges alapanyagok hiányában nem tudja
ezeket összeállítani - azzal veszélyeztetné a fő projektcél megvalósulását.
A fentieken kívül továbbá az alábbi szakmai indokok miatt Ajánlatkérő nem tudja lehetővé tenni a
részekre történő ajánlattételt:
A beszerezni kívánt anyagoknak egymással kompatibilisnek kell lennie. Ez különösképp vonatkozik
a rögzítőelemekre, az összeszerelés során egymással érintkezésbe kerülő anyagokra, annak
érdekében, hogy a használat során a fémszerkezetek korrodálódását minimalizálni lehessen.
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:
2019/12/03 (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

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (23162/2019)
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: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pálffy Katalin
Telefon: +36 306274521
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.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/EKR001341562019/
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/EKR001341562019/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: Állami magasépítési beruházás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE VSZÉK műtéti épület átalakítása és bővítése
Hivatkozási szám: EKR001341562019
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:
Vállalkozási szerződés a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika Műtéti
épületének felújítása, bővítése és 10 ágyas perioperatív transzplantációs részlegének kialakítása,
átalakítása II. ütem (1122 Budapest, Városmajor u. 68) kivitelezési feladatainak ellátására
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: SE VSZÉK műtéti épület átalakítása és bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45215100-8

Kiegészítő szójegyzék

45340000-2
45421143-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika Műtéti épületének átalakítása, felújítása
összesen 1551 m2 alapterületen és 57 m2 alapterületű toldalékszárnnyal való bővítése valamint 10
ágyas perioperatív transzplantációs részleg kialakítása, ehhez kapcsolódó átalakítások összesen 611 m2
alapterületen és a főépület tetőterének 194 m2 alapterületű beépítése. Összesen 2413 m2 átalakítás,
felújítás, bővítés.
Elvégzendő főbb munkarészek:
Bontási munkák
- betonaljzat bontás: 1793 m2
- falazatbontás: 1650 m2
- tetőhéjalás és ácsszerkezet bontása: 165 m2
- lapostető rétegrend bontása: 748 m2
Építési munkák
- PVC lemez tető vízszigetelés: 472 m2
- ácsszerkezet és tetőhéjalás: 165 m2
- tetőfedés profilos fémlemezfedéssel: 412 m2
- gipszkarton válaszfal: 2116 m2
- gipszkarton álmennyezet: 1955 m2
- PVC padlóburkolat: 999 m2
- antibakteriális festés: 788 m2
- elektromos munkák, gyengeáramú munkák, gázellátás, vízellátás, fűtés-hűtés, légtechnika, orvosi gáz
szerelése
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki
leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy
a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató
jellegűek,
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
(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 M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MVÉ jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai
tapasztalata (hónap min.0–max. 60 hó) 4

2 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata
(hónap min.0–max. 60 hó) 3
3 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata
(hónap min.0–max. 60 hó) 3
4 5.1. Építésszervezési terv Építéstechnológiai terv alszempontja 15
5 5.2. Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja 15
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: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II.2.7) pontban rögzített 360 nap naptári napokban értendő és a szerződés hatályba lépésétől
számítódik.
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 (AT), alváll.,és nem
vehet részt alk. igazolásában olyan gazd.-i szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-eiben
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt.74.§(1)bek.b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t,alváll-t vagy az
alk.igazolásában részt vevő szervezetet,aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási módok:
Az ajánlatban a Kbt.67.§(1)bek.-re tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű,mind a nem Mon letelepedett) AT-nek,valamint adott esetben az alk.igazolásában résztvevő gazd.-i szereplő(k)nek
a 321/2015. Kr.4.§ szerint EEKD-ban szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok
fenn nem állásáról.Az alátámasztó igazolásokat a Kbt.69.§(4)bek. szerinti AK-i felhívásra szükséges
benyújtani.
Kbt.69.§(4)bek. szerinti AK-i felhívásra benyújtandó igazoló dok-ok:

A magyarországi letelepedésű AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában résztvevő gazd.
szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. Kr.8.§-a szerint kell igazolni a Kbt.62.§(1)és(2)bek.-ben
foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett AT esetében AK a 321/2015. Kr.10.§-a szerinti igazolásokat
és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.A kizáró okokra és az alk.-i követelményekre vonatkozóan
a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig,ameddig az igazolásokban foglalt tény,ill. adat tartalma valós. Az AK – ellenkező
bizonyításig – az adat valóság tartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. Kr.15.§(1)bek.-e alapján AT-nek az alk. igazolásában részt vevő alváll. vagy más
szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében.
A Kr.8.§ib) és 10.§gb) pontjában a 2017.évi LIII. tv.3.§38. pont a)-b) vagy d) alpontja az
irányadó.ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról hogy nem tartozik a 62.§(1)bek. k) pont
kb), kc) alpontjai szerinti kizárok ok hatálya alá.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt.67.§(3) bek.-re, valamint a 321/2015. Kr.3.§(2)és(3) bek.-re.
Azon alváll-k tekintetében,amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az AT-nek a
Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. Kr.12-14.§ és 16.§-ára és a Kbt.64.§ szerinti öntisztázás
lehetőségére.Foly.ban lévő vált.bejegyzésről nemleges válasz esetén is nyilatkozni kell.
Szakmai tev. végzésével kapcsolatos alkalmasság:
SZ1) a Kbt.65.§(1)bek. c) pontja és a 321/2015. Kr.26.§(1)bek. a) pontja és 26.§(2)bek.-e és
a 322/2015. Kr. 21.§(1)bek. alapján a Magyarországon letelepedett gazd.-i szereplőesetén az
építőipari kivitelezői nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető
elektronikus névjegyzék (https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search) adatai
alapján,nem Magyarországon letelepedett gazd.-i szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv XI.mell-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb
igazolást,vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Kbt.65.§(6)-(7),(11)bek.,69.§(11)bek. is irányadó.A kivit-i tevékenységet végző AT, ALV, Kap.szerv.
köteles az ajánlattételt megelőzően regisztrálni magát az ép.kiv.nyilv.-ba.
AK a 321/2015. Kr.2.§(5)bek. alapján jelzi,AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD IV. rész„α”
szakaszának megjelölésével igazolni.
Az alk. előzetes igazolása:EEKD benyújtásával,ezt követően a Kbt.69.§(4) alapján.
Az alk. minimumkövetelménye(i):
SZ1) Alkalmatlan AT,ha nem szerepel az Étv. szerinti,építőipari kivit-i tevékenységet végzők
névjegyzékében.Alkalmatlan a nem Mo-n letelepedett gazd.-i szereplő,ha AK Kbt.69.§ szerinti
felhívására nem tudja igazolni,hogy be van jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv XI.mell. szerinti hasonló nyilvántartásba.Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást AK
Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására kell benyújtani
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) AK (továbbiakban: AK) Kbt. 69. §
szerinti felhívására ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján be kell nyújtania a jelen
AF feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti (egészségügyi intézményen végzett bontási munkák,
magasépítési munkák: átalakítás és/vagy felújítás és/vagy bővítés (ahol a teljesítés kezdő időpontja
legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadásátvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X.
30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/
igazolásokat.
Egészségügyi közintézmény: 2001. évi CVII. tv. 12. §-ában meghatározott fogalom.
Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok.
tartalmazza.
M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania
nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat (a szakember neve,
annak a pozíciónak [M2)1-M2)3] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre
fog állni) egyéb részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes előírást a közbeszerzési dok. tartalmazza.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági
minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások
benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében
- az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69.
§ (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott
gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az
M1) – M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4)
bekezdése az irányadó.
AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) – M2) pontban
foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az
EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD
formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az alábbiak
szerinti kivitelezési referenciát, amely esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF
feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a AF feladását megelőző 60
hónapon belüli időpontra esik:
1 db referencia, amely legalább 1800 m2 alapterületű egészségügyi intézmény átalakítására és/
vagy felújítására és/vagy bővítésére vonatkozik, amely tartalmazott tartószerkezeti, építőmesteri,
szakipari, erős- és gyengeáramú, ill. épületgépészeti munkákat, továbbá a teljesítés tartalmazott
műtőblokk és laboratórium felújítási és/vagy kialakítási munkálatait.
M2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:
M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
tapasztalattal rendelkező szakembert,
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a nettó(n) vállalkozói díj(VD) 30 %-ának megfelelő mértékű előleget(E) biztosít, abban az esetben,
ha a Vállalkozó 75millió Ft-ot meghaladó mértékű E-t igényel, úgy E-visszafizetési biztosítékot köteles
nyújtani az 75millió Ft-ot meghaladó mértékű E tekintetében. E elszámolására vonatkozó szabályokat

a szerződés tervezet(SZT)tartalmazza.Tartalékkeret(TK): a nettó VD 10 %-a.AK szerződést megerősítő
biztosítékokat, ill. szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki(SZT): teljesítési-, jólteljesítési biztosíték
(TK nélkül számított n VD 5-5 %-a), késedelmi-,hibás teljesítési-,meghiúsulási-, szerződésszegési kötbér.A
műszaki előrehaladásához igazodóan legfeljebb 5 darab részszámla,1db végszámla nyújtható be.A
finanszírozás feltételeire:2017.évi CL. tv.;2007.évi CXXVII. tv.;2011.évi CXCV. tv.;2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)(2) bekezdésére, Ptk. 6:155. §;Kbt. 27/A.§, 135.§ (1)-(3), (5)-(6);322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §, 32/B§.
A részletes fizetési feltételeket a SZT tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás: Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint
történik.
Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Az ajánlatkérő(AK)a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2)A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2019. december 16.11:00 óra. Találkozás helye:1122 Bp,
Városmajor u. 68. főépület bejárata előtt.
3)Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti
felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell
benyújtani.
4) III.1.3.) pontok szerinti alk fel-ek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
5)Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100
pont.
Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2019. 06. 04. napi útmutatójának
1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az
ajánlatkérő. A 2-4. értékelési résszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2019. 06. 04.
napi útmutatójának 1. mell. A.1.ab szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra,
az ”építésszervezési terv” értékelése a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról
2019. 06. 04. napi útmutatójának 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik
6)AK a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre
szóló ”all risk” típusú szakmai felelősségbizt.-sal (építésbizt.-sal), melynek kárérték limitje legalább
500.000.000 Forint/káresemény és legalább 1.000.000.000 Forint/kárév. Az ajánlathoz csatolni kell
az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot a felelősségbizt. vonatkozásában közb. dok.-ban
foglaltak szerint.
7)A felhívás III.1.3) M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a
szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában.
Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig
nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek
minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot
nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.
8)AKa szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
9)AKaz eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10)FAKSZ: dr. Kiss László 00172
11) A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egységes kivitelezési tervdokumentációval
rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs
szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak,
egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló
egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban
megoldható.
12)AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési
eljárásként indítja meg. A nyertes AT-vel megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdése
szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték AK rendelkezésére állásától, mint felfüggesztő feltétel
bekövetkezésétől függően lép hatályba. Az ellenérték rendelkezésre bocsátásáról az állami
magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a Kormány
dönt.
13)Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a, 41/A. § (4)-(5) és 65. § (12) bekezdései szerint kell
eljárni.
14)Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

Folyt.köv: 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: A Kbt. 148. §-a
szerint.
A VI.3) pont folytatása:
15)A 2., 3. és 4. értékelési részszempontok tekintetében ATknek meg kell adniuk a megajánlott
személyek nevét, értékelés szempontjából releváns szakmai tapasztalatuk mennyiségi adatait,
továbbá a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztaniuk a megajánlott
adatokat. A 2., 3., és 4. ért. részszempontok tekintetében a szakemberek között az átfedés
megengedett.
16)Csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést és az építésszervezési tervet, valamint
projekttervet (pénzügyi ütemterv,műszaki ütemterv,organizációs terv-rajzos és szöveges formában),
az ütemterveket a szerz.kötésre, valamint a szer. hatálybalépésre aktualizálni kell.
17)AK a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 12.§ (1) beke. a) pontját alkalmazza.
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:
2019/12/03 (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

Debreceni Egyetem (23311/2019)
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: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Gergely
Telefon: +36 52512700-73051
E-mail: balogh.gergely@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.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/EKR001380402019/
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/EKR001380402019/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: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-837_Sejtszeparáló készülékekhez fogyóanyagok
Hivatkozási szám: EKR001380402019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Intézet tulajdonát
képező sejtszeparáló készülékek üzemeltetéséhez szükséges szettek beszerzésére aferezis és fotoferezis
kezelésekhez 3 részajánlattételi körben.
1. rész: Macogenic G2 típusú készülékhez szettek
2. rész: Spectra Optia típusú készülékhez szettek
3. rész: Fresenius Com.Tec típusú készülékhez szettek
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: Fogyóanyagok_1
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati
Intézet "C" épület (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Intézet tulajdonát képező
Macogenic G2 Illuminátor üzemeltetéséhez szükséges szettek beszerzésére az alábbi mennyiségben.
1. UV Kezelő zsák: 400 darab
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az
árut, illetve nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást
is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Fogyóanyagok_2
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati
Intézet "B" és "C" épület (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.; 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt.
22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Intézet tulajdonát képező
Spectra optia típusú gép üzemeltetéséhez szükséges szettek beszerzésére az alábbi mennyiségben.
1. Terápiás plazmacsere szett: 530 darab
2. Fehérvérsejt szett: 820 darab
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az
árut, illetve nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást
is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Fogyóanyagok_3
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati
Intézet "B" és "C" épület (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.; 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt.
22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Intézet tulajdonát képező
Fresenius Com.tec típusú gép üzemeltetéséhez szükséges szettek beszerzésére az alábbi mennyiségben.
1. Terápiás plazmacsere szett: 530 darab
2. PBSC-Limfocita aferizis szett: 120 darab
3. Mononukleáris sejtgyűjtő szett: 10 darab
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az
árut, illetve nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást
is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában: Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt
kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pont alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az
eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó
kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt
az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről
a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód valamennyi rész vonatkozásában: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem
állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles
benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő
teszi meg. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában 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 ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el,
e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 12. §, 14-16.
§-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény
3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015.
(X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. A
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése 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 valamint kérjük Ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a)
bekezdésére is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa
be a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításait. A
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatkérő három
év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza
legalább a következő adatokat: - teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év, hónap, nap);
- a szerződést kötő másik fél; - a szállítás tárgya; - a szállítás mennyisége; - nyilatkozatot arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak
igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg. A referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása
esetén Ajánlattevő azt forintra számolja át a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján. Az ajánlattevő ajánlatában köteles EEKDt benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő
rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát, mely az EEKD IV. rész α pontjában található. Az ajánlattevő az
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az alkalmassági
feltételek igazolásait. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az
esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell
eljárnia. A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Kérjük Ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt.
69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő M.1.)
ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával, amely az 1. rész esetében legalább 10
db, a 2. rész esetében legalább 35 db, a 3. rész esetében legalább 28 db bármilyen sejtszeparáló
készülék üzemeltetéséhez szükséges aferezis és/vagy fotoferezis kezelésekkel kapcsolatos szettek
szállítására vonatkozik. Az előírt referencia több szerződésből is teljesíthető. A fenti M.1.) feltétel és
előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész vonatkozásában: AK előleget nem biztosít.Megrendelésenként 1 db szla nyújtható be.A
szla kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés ig-t követően,a Kbt.135.§(1),(5),(6)
bek-ben,az 1997.évi LXXXIII. tv. 9/A. § a) pontjában és a 2013:V.tv. 6:130.§(1)-(2) bek-ben,valamint a
szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően a szla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési
határidővel.Az ajánlattétel,elszámolás,kifizetés pénzneme HUF.
Késedelmi kötbér:Mértéke 1 %/munkanap,alapja a késedelemmel érintett áru nettó ellenértéke.
Hibás teljesítési kötbér:Mértéke 1 %,alapja a hibásan teljesített áru nettó ellenértéke, max. az érintett
közbeszerzési rész értékének 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér:Mértéke 20 %,alapja az áru nettó ellenértéke.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak.
Jótállás:Teljesítéstől számítva 6 hónap.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan történik:
https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022. november
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:
Ajánlattevő:AT,Ajánlatkérő:AK
1.Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet az irányadó.Az
ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak
be.Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési
eszközök rendelkezésre állását követeli meg.
2.AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell a "DEK-837_Műszaki leírás és ártáblázat" című
dokumentumot kitöltve,cégszerűen aláírva.
3.AT-nek csatolnia kell minden egyes megajánlott terméktétel esetén magyar nyelvű, a
termék műszaki paramétereit tartalmazó gyártói műszaki adatlapot vagy termékleírást vagy
termékkatalógust.Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék nem felel meg a műszaki
leírásban szereplő követelményeknek.
4.Nyertes AT a megajánlott termékek megfelelőségét CE megfelelőségi tanúsítvánnyal köteles
igazolni.Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő jelen dokumentum szerződéskötéskor
történő benyújtását,mely elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
5.Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra,úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.A fordítás helyessége az AT
felelőssége.
6.AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az
ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási
címpéldányát vagy aláírás mintáját.Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye
különböző,a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó,legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt
meghatalmazást kell csatolni.
7.Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában.
8.AK a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
9.A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amelyen az AT
feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot.
10.AK figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el.
11.Kiegészítő tájékoztatás:A Kbt. 56. §-a alapján.
12.AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában.
13.Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt.
35. §).
14.Ajánlati biztosíték nem került előírásra.
15.Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén
a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§ szerint kell eljárni.Amennyiben AT tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről AT ajánlatában nyilatkozni köteles.
16.AK a felhívás IV.2.6. pontjában 2 hónap alatt 60 napot ért. Tekintettel arra, hogy AK a
közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le az
ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
17.FAKSZ:Balogh Gergely, Lajstromszám: 01074
18.AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (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

IPOLY ERDŐ Zártkörően Működő Részvénytársaság (23038/2019)
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: IPOLY ERDŐ Zártkörően Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51013194
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky Utca 10
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mizik András
Telefon: +36 35300769
E-mail: titkarsag@ipolyerdo.hu
Fax: +36 35301424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ipolyerdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ipolyerdo.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/EKR001434082019/
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/EKR001434082019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet (Kbt. 5. § (3) bekezdés)
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Erdőgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ipoly Erdő – 15 db vasúti jármű felújítása
Hivatkozási szám: EKR001434082019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50224000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az Ipoly Erdő Zrt. tulajdonában lévő, 15 db keskeny nyomtávú – 760 mm – vasúti
jármű felújítására
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 309370000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 4 db Bax, 4 db Jah személyszállító jármű
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

50224000-1

További tárgyak:

50222000-7

Kiegészítő szójegyzék

50224200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Királyréti Állami Erdei Vasút Paphegyi telephelye (2624
Szokolya, Paphegy 3.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Királyréti Erdei Vasút fejlesztése tárgyú projektben vontatott járművek korszerűsítésére, felújítására
vonatkozó tervezési, kivitelezési és engedélyeztetési feladatok ellátása AK által előírt időkeretben a nyertes
ajánlattevő által benyújtott teljesítési és pénzügyi ütemezés alapján. A részletes műszaki követelményeket a
kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A teljesítendő feladatok részletesen az alábbiak:
- meglévő vasúti kocsik korszerűsítése, felújítása, átalakítása, (továbbiakban összefoglalólag:
járműfejlesztés), beleértve a Királyréti Erdei Vasút paphegyi forgalmi telephelyéről való elszállítást, az oda
való visszaszállítást és a rakodási tevékenységet, valamint a járműfejlesztések során a járművekből kibontott
azon fődarabok és alkatrészek visszaszállítását is, amelyekre Megrendelő igényt tart,
- valamennyi jármű külső és belső megjelenésének kivitelezése,
- valamennyi vontatott jármű jogszabály által előírt teljeskörű hatósági engedélyezési eljárásaihoz és egyéb
hozzájárulások, tanúsítványok beszerzéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése és átadása
Megrendelő részére,
- valamennyi szükséges hatósági eljárás teljes körű ügyintézése, beleértve az üzembehelyezési
engedélyezéseket, valamint az azokhoz szükséges próbaüzemek és egyéb vizsgálatok elvégzését is, a
jogerős engedélyek átadása megrendelő részére,
- a járműfejlesztések során végzett valamennyi vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyvek és egyéb
dokumentumok elkészítése, rögzítése és átadása Megrendelő részére,
A fenti tevékenységeket az alábbi járművekre vonatkozóan szükséges elvégezni.
- 4 db Bax zárt személykocsi teljes körű felújítása (F06 404; F06 405; F06 408 psz.),
- 3 db Jah alvázas személykocsi teljes körű felújítása (Ny06 413; F06 417; F06 419)
- 1 db Jah alvázas személykocsi teljes körű felújítása, a forgóváz módosítása /csapágyazás, rugózás/
engedélyeztetéssel (F06-418)
Vállalkozó ütemtervet készít, meghatározva az elszállítás, visszaszállítás, műszaki átadás, pályára állítás és
üzembe helyezés dátumait az egyes járművek vonatkozásában.
Bax F06 404; F06 405; F06 408; NY06 402; Jah F06 417; F06 418; F06 419; NY06 413;
Figyelem! Ezen járművek közül 5 db-nak folyamatosan üzemkész állapotban, a Királyréti Erdei Vasút
vonalán kell tartózkodnia!
A BAX NY06 402 és JAH NY06 413 pályaszámú járműveknek május 1. és szeptember 30. közötti
időszakban folyamatosan üzemkész állapotban, a Királyréti Erdei Vasút vonalán kell tartózkodnia!
A Jah F06 419 kocsi esetében a jármű hatósági vizsgájáról készült NKH jogerős határozat biztosítása is bele
tartozik a határidőbe.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő,
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció 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.
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 36 hónap kötelező jótálláson felüli többletjótállás időtartama (hónapban)
(minimum 0, maximum 24 hónap) 20
2 Szakember többlet szakmai tapasztalata: M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai
tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) 5
3 Szakember többlet szakmai tapasztalata: M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai
tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) 5
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: 18 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:
II.2.1)
Elnevezés: 3 db Mk48 mozdony, 1 db M06-401 motorkocsi
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50223000-4

További tárgyak:
50224000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Királyréti Állami Erdei Vasút Paphegyi telephelye (2624
Szokolya, Paphegy 3.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Királyréti Erdei Vasút fejlesztése tárgyú projektben vontató járművek korszerűsítésére, felújítására
vonatkozó kivitelezési feladatok ellátás az AK által előírt időkeretben a nyertes ajánlattevő által benyújtott
teljesítési és pénzügyi ütemezés alapján. A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
A teljesítendő feladatok részletesen az alábbiak:
- meglévő vontató járművek korszerűsítése, felújítása (továbbiakban összefoglalólag: járműfejlesztés),
beleértve a Királyréti Erdei Vasút paphegyi forgalmi telephelyéről való elszállítást, az oda való
visszaszállítást és a rakodási tevékenységet, valamint a járműfejlesztések során a járművekből kibontott
azon fődarabok és alkatrészek visszaszállítását is, amelyekre Megrendelő igényt tart,

- valamennyi jármű külső és belső megjelenésének kivitelezése,
- a jármű felújítás során végzett valamennyi vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyvek és egyéb
dokumentumok elkészítése, rögzítése és átadása Megrendelő részére,
A fenti tevékenységeket az alábbi járművekre vonatkozóan szükséges elvégezni.
Vontatójárművek
- 3 db MK48 típusú dízel-hidraulikus mozdony felújítása (2014, 2017 és 2031 psz.),
- 1 db dízel motorkocsi felújítása (M06401 psz.)
Dízel-hidraulikus mozdonyok, Mk48-2014, Mk48-2017, Mk48-2031 pályaszám
Vállalkozó ütemtervet készít meghatározva az elszállítás, a visszaszállítás, műszaki átadás pályára állítás és
üzembe helyezés dátumait az egyes járművekre vonatkozóan.
M06-401pályaszámú motorkocsi
Vállalkozó ütemtervet készít meghatározva az elszállítás, a visszaszállítás, műszaki átadás pályára állítás és
üzembe helyezés dátumait.
Figyelem! A 4 db jármű közül 2 db-nak folyamatosan, üzemkész állapotban a Királyréti Állami Erdei Vasút
vonalán kell tartózkodnia!
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő,
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció 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.
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 36 hónap kötelező jótálláson felüli többletjótállás időtartama (hónapban)
(minimum 0, maximum 24 hónap) 20
2 Szakember többlet szakmai tapasztalata: M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai
tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 18 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:
II.2.1)
Elnevezés: 1 db Mk48-2018 dízel-hidraulikus mozdony
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

50223000-4

További tárgyak:
50224000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Királyréti Állami Erdei Vasút Paphegyi telephelye (2624
Szokolya, Paphegy 3.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Királyréti Erdei Vasút fejlesztése tárgyú projektben vontató jármű korszerűsítésére, felújítására vonatkozó
tervezési, kivitelezési és engedélyeztetési feladatok ellátása az AK által előírt időkeretben és ütemezés
szerint a nyertes ajánlattevő által benyújtott teljesítési és pénzügyi ütemezés alapján. A részletes műszaki
követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A teljesítendő feladatok részletesen az alábbiak:
- meglévő vontató jármű korszerűsítése, felújítása, (továbbiakban összefoglalólag: járműfejlesztés),
beleértve a Királyréti Erdei Vasút paphegyi forgalmi telephelyéről való elszállítást, az oda való
visszaszállítást és a rakodási tevékenységet, valamint a járműfejlesztések során a járművekből kibontott
azon fődarabok és alkatrészek visszaszállítását is, amelyekre Megrendelő igényt tart,
- a jármű külső és belső megjelenésének kivitelezése,
- a vontató jármű jogszabály által előírt teljeskörű hatósági engedélyezési eljárásaihoz és egyéb
hozzájárulások, tanúsítványok beszerzéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése és átadása
Megrendelő részére,
- valamennyi szükséges hatósági eljárás teljes körű ügyintézése, beleértve az üzembehelyezési
engedélyezéseket, valamint az azokhoz szükséges próbaüzemek és egyéb vizsgálatok elvégzését is, a
jogerős engedélyek átadása megrendelő részére,
- a járműfejlesztések során végzett valamennyi vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyvek és egyéb
dokumentumok elkészítése, rögzítése és átadása Megrendelő részére,
A fenti tevékenységeket az alábbi járműre vonatkozóan szükséges elvégezni.
- 1 db MK48 típusú dízel-hidraulikus mozdony teljes körű, főműhelyi szintű felújítása (2018 psz.)
Dízel-hidraulikus mozdony, Mk48 -2018
Vállalkozó ütemtervet készít legalább az alábbi ütemek szerint:
- Elszállítás
- Forgóvázak felújítása
- Motorfelújítás, hidraulika, sebességváltómű, légfékrendszer, elektromos rendszer
- Visszaszállítás, üzembe helyezés, hatósági vizsga.
Az NKH jogerős határozat biztosítása is bele tartozik a határidőbe.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő,
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció 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.
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 36 hónap kötelező jótálláson felüli többletjótállás időtartama (hónapban)
(minimum 0, maximum 24 hónap) 20
2 Szakember(ek) többlet szakmai tapasztalata: M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai
tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 18 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:
II.2.1)
Elnevezés: 2 db kerékpárszállító jármű meglévő Jah alvázra
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50222000-7

További tárgyak:

50224000-1
50224200-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Királyréti Állami Erdei Vasút Paphegyi telephelye (2624
Szokolya, Paphegy 3.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Királyréti Erdei Vasút fejlesztése tárgyú projektben vontatott járművek korszerűsítésére, felújítására
és építésére vonatkozó tervezési, kivitelezési és engedélyeztetési feladatok ellátása az AK által előírt
időkeretben és ütemezés szerin a nyertes ajánlattevő által benyújtott teljesítési és pénzügyi ütemezés
alapján. A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A teljesítendő feladatok részletesen az alábbiak:
- a vontatott járművek átalakítása új funkciójú járművekké beleértve a Királyréti Erdei Vasút paphegyi
forgalmi telephelyéről való elszállítást, az oda való visszaszállítást és a rakodási tevékenységet, valamint
a járműfejlesztések során a járművekből kibontott azon fődarabok és alkatrészek visszaszállítását is,
amelyekre Megrendelő igényt tart,
- valamennyi jármű külső és belső megjelenésének kivitelezése,
- valamennyi vontatott jármű jogszabály által előírt teljeskörű hatósági engedélyezési eljárásaihoz és egyéb
hozzájárulások, tanúsítványok beszerzéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése és átadása
Megrendelő részére,
- valamennyi szükséges hatósági eljárás teljes körű ügyintézése, beleértve az üzembehelyezési
engedélyezéseket, valamint az azokhoz szükséges próbaüzemek és egyéb vizsgálatok elvégzését is, a
jogerős engedélyek átadása megrendelő részére,
- a járműfejlesztések során végzett valamennyi vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyvek és egyéb
dokumentumok elkészítése, rögzítése és átadása Megrendelő részére,
A fenti tevékenységeket az alábbi járművekre vonatkozóan szükséges elvégezni.
- 2 db Jah alvázra épített, kerékpár, babakocsi, kerekesszék szállító személykocsi építése.
Vállalkozó ütemtervet készít legalább az alábbi ütemek szerint:

- Elszállítás
- Szerkezetkész állapot
- Belsőépítészeti kivitelezés
- Visszaszállítás, üzembe helyezés, jogerős hatósági engedélyek.
Az NKH jogerős határozat biztosítása is bele tartozik a határidőbe.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő,
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció 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.
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 36 hónap kötelező jótálláson felüli többletjótállás időtartama (hónapban)
(minimum 0, maximum 24 hónap) 20
2 Szakember többlet szakmai tapasztalata: M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai
tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) 5
3 Szakember többlet szakmai tapasztalata: M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai
tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) 5
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: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
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) bek. szerinti kizáró okok bármelyike
fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.
II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok
között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8-14. § és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya
alá.
A ”Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy
más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles
benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§
(4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése, valamint a Kbt. 69. § (11a)
bekezdése.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Minden részben:
A 321/2015 (X.30.) Kr. 1.§(1) alapján ajánlattevőnek (AT) az ajánlatban a Kbt. II. Része szerinti
jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbesz dokumentumok között rendelkezésre bocsátott
egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megf. a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK a Kr. 2.§(5) bek.-e alapján az alk.köv.-ek előzetes ig-ára elfogadja AT egyszerű nyil-át az EEKDban (IV. rész α pont kitöltése).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) és a Kr. 22.§(5) bek.-e alapján az ig-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak
szerint kell igazolnia, hogy megf. a köv.-eknek:
M.1. A Kbt. 65.§(4) bek. és a Kr 21.§(3) bek. a) pontja alapján az AF feladásának napjától visszafelé
számított megelőző 6 év (72 hó) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetése.
A Kr 21.§(3a) bek. alapján AK 6 év teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A Kr 22. § (1) bek. alapján
a)ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5.§(1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
mo-i szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján AK-nek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b)ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolás vagy az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának
csatolása szükséges.
Az ig., illetve nyil. tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező ideje
(év/hó), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá
nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az AT a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit teljesítette. AK felhívja a figyelmet
a Kr. 22.§(5) bekezdésére!
A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. § is irányadó.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények!
M.2. A Kbt. 65.§(4) bek és a Kr 21.§(3) bek b) pontja alapján AT mutassa be azokat a
szakembereket, a megnevezésük, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó:

-AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről, melyik alk-i
követelményre kívánja bemutatni őket, szakképzettségük, betölteni kívánt pozíció, az ajánlat
benyújtásakori munkáltató
-a szakember szakmai tapasztalatát és szakképzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajza (tartalmazza az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges
adatokat, különösen a szolgáltatás ismertetését, adott szakember által a hivatkozott szolgáltatáson
ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét
(év, hónap). AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos
szolgáltatások vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott
szakember gyakorlati idejébe!)
-szakképzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata (Az előírt végz.-gel,
képzettséggel való egyenértékűség bizonyítása kétség esetén AT feladata)
-más tagállamban szerzett végzettség esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a
fentiekkel egyenértékű végzettséget igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása.
-a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő
bevonásáról tudomással bír és a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni
AK felhívja a figyelmet: Kbt. 65. § (6)–(7), (9), (11a), 321/2015.Kr. 1. § (8), 24. § (1) bek.re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
- az 1. rész tekintetében: 2 db, bármilyen sorozatú alvázon kialakított olyan vontatott személyszállító,
vasúthatósági engedéllyel üzembe helyezett vasúti jármű gyártása és/vagy gépészeti felújítása,
amely vasúti forgalomban részt vehet.
- a 4. rész tekintetében: 1 db, bármilyen sorozatú alvázon kialakított olyan vontatott személyszállító,
vasúthatósági engedéllyel üzembe helyezett vasúti jármű gyártása és/vagy gépészeti felújítása,
amely vasúti forgalomban részt vehet.
- a 2. és 3. rész tekintetében: 1 db dízel mozdony és/vagy dízel motorkocsi gyártása és/vagy
gépészeti felújítása.
A referencia az 1. részben maximum kettő, a 2., 3. és 4. részben maximum 1 szerződésből
igazolható.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapon belül
teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó
befejezési időpontja, erre az időszakra esik (Kr 22.§ (4) bekezdés).
M.2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2a) Valamennyi rész tekintetében: 1 fő a 24/2016. (VII. 18.) NFM rend. 12. § (1) bekezdés
szerint előírt szakirányú (gépész vagy villamos mérnök) felsőfokú végzettséggel és minimum 3 év
vasútijármű-karbantartás és/vagy -javítás területén szerzett szakmai gyakorlati idővel rendelkező
szakember.
M2b) Az 1. és 4. rész tekintetében: 1 fő a 14/2010. (II. 5.) Korm. r. 1. melléklet 10. vasúti és
egyéb kötöttpályás járműgépészet szakterület szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és minimum 3 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel rendelkező
szakember.
Ahol két szakember került előírásra (az 1. és 4. rész tekintetében), ott egy szakember mindkét
alkalmassági minimumkövetelményt igazolhatja!
Az egyenértékűség, valamint a névjegyzékbe vételnek való megfelelés bizonyítása ajánlattevő
feladata.
A Kbt.67.§(3) bek alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részben
Késedelmi kötbér:0,5%/nap a késedelemmel érintett tevékenység vonatkozásában;max.15%

Meghiúsulási kötbér:15%
AK részenként 20% előleget biztosít! Előleg-visszafizetési bizt: igényelt előleg teljes nettó ellenszolgáltatás 5
%-án felüli része (Kbt. 135. § (7))
Teljesítési biztosíték:5%
Jólteljesítési biztosíték:5%
1., 3. és 4. rész tekintetében Hatósági engedély kiadásáig szóló rendelkezésre állási biztosíték: 5 %
Jótállás: Mértéke részenként az AT megajánlása szerint (min. 36hó, a 24 többlet hó feletti megajánlásokat
többlet pontszámmal nem értékeli.)
1. rész: 1 db előlegszámla, 8 db részszámla (járművenként 1-1 db), 2. rész: 1 db előlegszámla, 4 db
részszámla (járművenként 1-1 db), 3. rész: 1 db előlegszámla, 2 db részszámla, 1 db végszámla, 4. rész: 1
db előlegszámla, 2 db részszámla, 1 db végszámla, a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A kifizetés során a Ptk. 6:130.§(1)-(2), a Kbt. 135.§(1),(5)-(6) bek. rendelkezései irányadók
részletes szabályok a dok.-ban
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: 2020/01/13 (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: 2020/01/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu Információk
a jogosultakról és a bontási eljárásról. Az elektronikus bontás szabályai a Kbt. 68. §-a és az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15.§
szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az
alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben
ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy
ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), egyéni vállalkozó
esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely
alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (így például: személyi igazolvány);
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazást.
2. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
3. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös
ajánlattevői megállapodást.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot;
- a Kbt. 66. § (2) bek.ben foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat;
- a Kbt. 66. § (5) bek. alapján a felolvasólapot;
- ajánlattevő adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatát a mellékelt nyilatkozatminta szerint.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
6. Az alkalmassági feltételek és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7. Az előírt biztosítékok Kbt. 134.§ (4) bek. szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az
ajánlattevőnek a Kbt. 134.§ (5) bek. alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
8. Értékelés módszere; adható pontok: 0-10 pont.
A 1. értékelési szempont: a KH 21.12 2016-i útmutatója («Útm.») 1. m. A. ba) pontja szerinti fordított
arányosítás.
A 2. értékelési szempont esetében a KH 21.12 2016-i útmutatója («Útm.»)1. m. A. bb) pontja szerinti
egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás: 24 hónap, 0 hónapos megajánlások
esetén 0 pontot kap AT. AK rögzíti, hogy a képletbe a Kbt. 77. § (1) bek. alapján az „Alegjobb”
elembe minden esetben AK által legkedvezőbbként meghatározott érték (24 hónap) kerül
behelyettesítésre, függetlenül attól, hogy a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél
kedvezőbb, vagy egyetlen ajánlat tartalmi eleme sem éri el ezt az értéket.
A 3. (adott esetben 3.1. és 3.2.) értékelési szempont esetében a KH 21.12 2016-i útmutatója
(«Útm.»)1. m. A. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás: 36
hónap, 0 hónapos megajánlások esetén 0 pontot kap AT. AK rögzíti, hogy a képletbe a Kbt. 77. § (1)
bek. alapján az „Alegjobb” elembe minden esetben AK által legkedvezőbbként meghatározott érték
(36 hónap) kerül behelyettesítésre, függetlenül attól, hogy a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme
ezen értéknél kedvezőbb, vagy egyetlen ajánlat tartalmi eleme sem éri el ezt az értéket.

9.Minden részben: AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és árazott költségvetést (teljes
egészében beárazva és cégszerűen aláírva, valamint excel formátumban) csatolni a dokumentáció
szerint.
10. Ajánlati biztosíték mértéke:
1. rész: 550 000 HUF
2. rész: 550 000 HUF
3. rész: 250 000 HUF
4. rész: 300 000 HUF
folyt.: VI.4.3.) pont
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§
A bizt-nak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. A bizt. az AT választása szerint
teljesíthető az előírt pénzösszeg AK fizetési számlájára befizetésével, pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel (Kbt. 54. § (2)) Befizetés
helye: OTP Bank, AK bankszámlaszáma: 11741017-20034766-00000000. A befizetés vagy átutalás
igazolható bankszámlakivonat, vagy banki terhelési értesítő ajánlatban csatolásával. Igazolható
garancianyilatkozattal vagy kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel (ami megfelel elektronikus
okiratként a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek) is, amit az ajánlatban csatolni kell a dokumentációban részletezettek szerint.
11.A IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap=60 nap. Az eljárás külön jogszabályban előírt
folyamatbaépített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.
12.AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
13.Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes AT(k)nek
gazd. szerv. létrehozását a szerz. teljesítése érdekében. AK projekttársaság alapítását az önálló ATk vonatkozásában is kizárja jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában.
14.AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégb-hoz benyújtott
vált.bejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégb. által megküldött ig.t csatolja (nemlegesség
esetén nyilatkozatot erről)
15.Ajánlatkérő az ajánlati felhívás megjelenését (TED) követő 5. (ötödik) munkanaptól a helyszínen
- Királyréti Állami Erdei Vasút Paphegyi telephelye (2624 Szokolya, Paphegy 3.) - helyszíni bejárást
tart a következők szerint:
-1. rész: 5. munkanap 10:00 órától 16:00-ig
-2. rész: 6. m.nap 10:00 órától 16:00-ig
-3. rész: 7. m.nap 10:00 órától 12:00-ig
-4. rész: 7. m.nap 13:00 órától 16:00-ig
A bejárás nem konzultációs jellegű, kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetőek fel
(Kapcsolattartó személy a helyszíni bejárást illetően: Ruff János erdészetvezető tel.: +36 20

4687 058) A kezdési időpont(ok) elmulasztása esetén nincs lehetőség a helyszíni bejárás(ok)hoz
csatlakozni.
16.Felelősségbiztosítás: Az eljárás nyertese a Szerződés hatályba lépésének időpontjára
köteles 1. rész vonatkozásában legalább 50.000.000 millió HUF/év és 10.000.000 millió HUF/
kár, 2. rész vonatkozásában legalább 50.000.000 millió HUF/év és 10.000.000 millió HUF/kár,
3. rész vonatkozásában legalább 20.000.000 millió HUF/év és 5.000.000 millió HUF/kár, 4.
rész vonatkozásában legalább 20.000.000 millió HUF/év és 5.000.000 millió HUF/kár összegű
felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglevőt kiterjeszteni, mely kiterjed a jármű károsodására,
megsemmisülésére.
17.Ajánlattevő nyertessége esetén III.1.3 M2b pont szerinti szakember(ek)nek a szerződéskötésre
rendelkezni kell a megjelölt érvényes jogosultsággal.
18.FAKSZ: dr. Varga Krisztián – 00087.
19.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 35. § (2a) bekezdése, 41/A §-a, 65. §
(12) bekezdése, 69. § (11a) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) KR. (e-Kr.) 11-12. §-ai tartalmazzák.
20.EKR működésével és használatával kapcs. kérdések nem a közbesz. dok.okban foglaltakkal
kapcs. kérdések, így nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek,
azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk: https://
ekr.gov.hu/portal/kezdolap és https://nekszt.hu.
21.EKR használatával kapcsolatos útmutató: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; és http://nekszt.hu/
tamogatas/
22.Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
23.Az eljárás feltételes közbeszerzési eljárás: Kbt.53.§ (6)bek. és a Ptk.6:116.§
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:
2019/12/03 (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

Keszthelyi Kórház (23178/2019)
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: Keszthelyi Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17784331
Postai cím: Ady Endre Utca 2
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kertész Márta
Telefon: +36 83311060
E-mail: titkarsag@keszthelyikorhaz.hu
Fax: +36 83314221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.keszthelyikorhaz.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/EKR001369522019/
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/EKR001369522019/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: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CSBSZ Orvostechnikai eszközbeszerzés - ism.
Hivatkozási szám: EKR001369522019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében a Keszthelyi Kórház részére Orvostechnikai eszközök beszerzése – a
„Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális tételeinek fejlesztése”
c. CSBSZ 2018 pályázat alapján - 2 részben
1. rész
1.1. Kórtermi ágy (elektromos működtetésű) 10 db
1.2. Guruló csecsemőkocsi 18 db
1.3. Pelenkázó egység testhosszmérővel 1 db
1.4. Pelenkázó-fürdetőegység 1 db
1.5. Szoptatós fotel 3 db
1.6. Kórtermi éjjeli szekrény 10 db
2. rész
2.1. Multifunkciós szülőágy 2 db
2.2. Reszuszcitációs asztal 1 db

2.3. Inkubátor 1 db
2.4. Elektromos mellszívó 3 db
2.5. CTG anyai-magzati 1 db
2.6. Hagyományos fénykezelő egység 2 db
2.7. Rooming-in rendszerű fénykezelő egység 2 db
mely tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, felszerelését, installálását, üzembe helyezését, 1 órás
próbaüzemét, a kezelőszemélyzet betanítását (ahol az Adatlapokon előírásra került).
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: Bútorok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33192000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8360 Keszthely Ady E. u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében a Keszthelyi Kórház részére Orvostechnikai eszközök beszerzése – a
„Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális tételeinek fejlesztése”
c. CSBSZ 2018 pályázat alapján - két részben
1.1. Kórtermi ágy (elektromos működtetésű) 10 db
1.2. Guruló csecsemőkocsi 18 db
1.3. Pelenkázó egység testhosszmérővel 1 db
1.4. Pelenkázó-fürdetőegység 1 db
1.5. Szoptatós fotel 3 db
1.6. Kórtermi éjjeli szekrény 10 db
mely tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, felszerelését, 1.1 tétel esetében az üzembe
helyezését, a kezelőszemélyzet betanítását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.részszempont Az 1.1 tételnél a minimálisan előírt 12 hónap felett
megadott teljeskörű jótállás ideje hónapokban! 2
2 3.részszempont Az 1.2 tételnél a minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű jótállás
ideje hónapokban! 2
3 4.részszempont Az 1.3 tételnél a minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű jótállás
ideje hónapokban! 2
4 5.részszempont Az 1.4 tételnél a minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű jótállás
ideje hónapokban! 2
5 6.részszempont Az 1.5 tételnél a minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű jótállás
ideje hónapokban! 2
6 7.részszempont Az 1.6 tételnél a minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű jótállás
ideje hónapokban! 2

7 8. részszempont (1.1. tételnél) Mindkét oldalon beépített CPR funkció (igen-nem) 10
8 9. részszempont (1.2. tételnél) A kocsik egymásba csúsztatva, helytakarékosan tárolhatók (igennem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
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: 3 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:
II.2.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8360 Keszthely Ady E. u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében a Keszthelyi Kórház részére Orvostechnikai eszközök beszerzése – a
„Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális tételeinek fejlesztése”
c. CSBSZ 2018 pályázat alapján - két részben
2.1. Multifunkciós szülőágy 2 db
2.2. Reszuszcitációs asztal 1 db
2.3. Inkubátor 1 db
2.4. Elektromos mellszívó 3 db
2.5. CTG anyai-magzati 1 db
2.6. Hagyományos fénykezelő egység 2 db
2.7. Rooming-in rendszerű fénykezelő egység 2 db
mely tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, felszerelését, installálását, üzembe helyezését, 1 órás
próbaüzemét, a kezelőszemélyzet betanítását
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont a 2.1. tétel esetében a minimálisan előírt 12 hónap felett
megadott teljeskörű jótállás ideje hónapokban! 2
2 3. részszempont a 2.2. tétel esetében a minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű
jótállás ideje hónapokban! 2
3 4. részszempont a 2.3. tétel esetében a minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű
jótállás ideje hónapokban! 2
4 5. részszempont a 2.4. tétel esetében a minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű
jótállás ideje hónapokban! 1
5 6. részszempont a 2.5. tétel esetében a minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű
jótállás ideje hónapokban! 2
6 7. részszempont a 2.6. tétel esetében a minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű
jótállás ideje hónapokban! 1
7 8. részszempont a 2.7. tétel esetében a minimálisan előírt 12 hónap felett megadott teljeskörű
jótállás ideje hónapokban! 2
8 9. részszempont (2.3. tétel) A levegőfüggöny intenzitása ajtónyitáskor automatikusan növekszik (a
buratéri hőmérséklet stabilizálására hosszú beavatkozás esetén) 7
9 10. részszempont (2.3. tétel) Buratéri kondenzátum elvezető rendszer külső gyűjtőtartállyal 7
10 11. részszempont (2.3. tétel) Fekvőfelület dönthetősége a buratéren kívülről állítható 7
11 12. részszempont (2.3. tétel) Későbbiekben integrált mérleg funkcióval bővíthető a készülék 7
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: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság
igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett
be.

A kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot kell benyújtani, és a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell a részletes igazoló
dokumentumokat benyújtani.
Igazolási mód:
A Kbt. 69. § (4) és a (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § szakasza szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az
ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okok tekintetében beadandó igazolások tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. §
(7) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Amennyiben a gazdasági szereplő a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel kíván
élni, nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a
bírálat során.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában,
ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz a
gazdasági szereplő szorítkozhat az ESPD IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész
bármely további szakaszát ki kellene töltenie.
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában előírt módon az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításainak
ismertetése - a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) ill. b) pontja szerint - úgy, hogy
az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen ellenőrizhető legyen!
Az igazolásoknak, ill. nyilatkozatoknak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésének
megfelelően tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
− a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap),
− a szerződést kötő másik fél megnevezése,
− a szállítás tárgya (pontos meghatározása), mennyisége
− továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
(321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bek., 21. § (1) bek. a) pontja és a 22. § (1) és (2)
bekezdései szerint)
Az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások
benyújtására az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő,
ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívását követően köteles.
Az igazolási módoknál vegyék figyelembe a Kbt. 65. § (7),(9) és (11) bekezdésében leírtakat is
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként, vagy
alvállalkozóként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen
arányban (százalékban) vett részt.
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a
projekt-társaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
M2. Az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja szerint
a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 9. § előírása alapján gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az
orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján
szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítványt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
felhívás feladásának napját megelőző legfeljebb 36 hónap során teljesített szerződésből származó
olyan referenciával, az első rész esetében amely legalább 5 db szülészethez kapcsolódó orvosi
bútor; a második rész esetében legalább 7 db szülészethez kapcsolódó orvostechnikai eszköz
szállítására vonatkozó referenciával.

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
M2. Alkalmatlan ajánlattevő a második rész esetében, ha nem rendelkezik az előírt gyártói
megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az
orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési
tanúsítvánnyal.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy közös ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek
együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítés során (részenként) tételenként 1 db számla benyújtására van lehetőség.
A nyertes ajánlattevő a szerződésszerűen (lásd szerződéstervezet) és a jogszabályoknak megfelelően
benyújtott számlájának kiegyenlítése az elfogadott és leigazolt teljesítést követően történik.
Vevő teljesítésként a termék(ek) hiánymentes leszállítását, adott esetben a kezelőszemélyzet betanítását, a
jótállási dokumentumok hiánytalan átadását, valamint az alábbiakat érti:
A beüzemelést követően Eladó az 1.1. tétel és a második rész esetében 1 órás próbaüzemet tart. A sikeres
próbaüzemet a felek jegyzőkönyvezik. Eladó a próbaüzem ideje alatt berendezésenként legalább 2-2 fő
személyzetet betanítani köteles, melyről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
Folyt. a VI.4.3) pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/09 (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: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 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
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) zajlik, 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet szabályai szerint. A közbeszerzési dokumentumok a https://ekr.gov.hu/portal/
kozbeszerzes/eljarasok/ oldalon érhetők el. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a rendelet
6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a NEKSZT Kft. végzi
(http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/
tamogatas.
2) Ajánlatok kizárólag a https://ekr.gov.hu/portal/ oldalon keresztül nyújthatók be. Az ajánlat egyéb
úton történő benyújtása nem lehetséges.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdései
szerinti nyilatkozatokat (nemleges nyilatkozat is csatolandó)!
4) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. [III.1.3) M1-M2] A minősített
ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. § szerint kell eljárniuk.
5) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: alsó határa 0, felső határa 10
6) Azon módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a Kbt. 76. § (9) d) pontja
szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ár-fordított, jótállás egyenes arányosítás, többi abszolút.
Részletesen lásd az ajánlati dokumentáció szerint.
7) Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik,
kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más
nyelven nem nyújtható be.
8) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a megajánlott eszközök, gyártó vagy forgalmazó
által aláírt termékismertetőjét, vagy gyártói prospektusát (szükség esetén gépkönyvét), amelyből
megállapítható, hogy a megajánlott eszközök ill. termékek megfelelnek a műszaki specifikációban
(„Adatlap”-on) szereplő előírások és megajánlások mindegyikének. Érvénytelen az ajánlat, ha
nem állapítható meg a csatolt termékismertetőkből vagy gyártói prospektusokból (szükség esetén
gépkönyvekből - azon termékek esetében, ahol ez az Adatlapon előírásra került), hogy a megajánlott
eszközök ill. termékek megfelelnek a műszaki specifikációban („Adatlap”-on) szereplő előírások és

megajánlások mindegyikének. A gyártó, vagy forgalmazó által aláírt termékismertető, vagy gyártói
prospektus, valamint a kitöltendő adatlapok a szakmai ajánlat részét képezik!
9) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt
feltételeknek, különös figyelemmel a (2)–(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők
megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges
felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők
munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.
10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból
azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt az ajánlattevőt, aki
ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. [Kbt. 2.
§ (5)]
11) Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség, és az ajánlatadással kapcsolatos
határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.
12) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi
határidővel kapcsolatosan az EKR szerver idő az irányadó.
13) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint kell eljárni.
14) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételhez szükséges további lényeges
feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Folyt. 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: A Kbt. 148. §
szerint.
III.2.2) pont folytatása:
Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése banki átutalással, számla ellenében, HUF-ban
történik a Ptk. 6:130. § (3) és a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint, 60 napon belül a
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján.
A kifizetésnél a Kbt.27/A.§-a, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, vonatkozó rendelkezései is alkalmazandók.
Kötbérek:
• késedelmi kötbér, mértéke a késedelemmel érintett tételre vonatkozó nettó ajánlati ár 1 %-a/
késedelmes naptári nap
• meghiúsulási kötbér, mértéke az adott részre vonatkozó nettó ajánlati ár 25 %-a.
Kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős,
megszegi a szerződést.
A részletes fizetési feltételeket, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes
szabályait a szerződéstervezet tartalmazza!
A termékekre vonatkozó kötelező jótállás időtartama 12 hónap.

VI.3) pont folytatása
15) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek (sem a közös, sem a nem közös ajánlattevőknek) nem
teszi lehetővé projekttársaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek
a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz
csatolniuk kell a közös, egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező
megállapodást. E körben az Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 35. §-ban foglalt
követelményekre.
16) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
17) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015.
(X.30.) Korm.rendelet 13.§ szerinti dokumentumokat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
18) Ajánlatkérő a hónapban megadott időtartamok esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
19) FAKSZ: Keresztes István (Lajstromszám: 00056)
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:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (23351/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kleithal Mariann
Telefon: +36 18199171
E-mail: kleithal.mariann@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001268052019/
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/EKR001268052019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közút üzemeltetése, fenntartása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: C-ROADS Hungary pilot kiterj- Műszaki ellenőr
Hivatkozási szám: EKR001268052019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés alapján a C-ROADS megvalósítási projektek műszaki ellenőri feladatainak ellátása az
alábbiak szerint:
1. Jelenlegi pilot tovább-fejlesztése: 27 db fix útmenti, illetve 20 db mobil járműre/utánfutóra szerelt
berendezés felújításával/cseréjével, központi C-ITS rendszer felújításával/cseréjével kapcsolatos műszaki
ellenőri feladatok
2. V-ITS-S eszközök beszerzése: 20 db teszt eszközzel kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok
3. Városi C-ITS pilot: 10 db jelzőlámpás csomópont felszerelése útmenti adókkal
4. R-ITS-S eszközök beszerzése: 43 db fix ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezések szállítása, telepítése és
üzembe helyezése, a kapcsolódó energiaellátás és kommunikáció kialakításával
A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
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: C-ROADS Hungary pilot kiterjesztése- Műszaki ell
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország közúthálózata, ill. Ajánlatkérő telephelyei,
részletes helyszínek a műszaki leírásban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés alapján a C-ROADS megvalósítási projektek műszaki ellenőri feladatainak ellátása az
alábbiak szerint:
1. Jelenlegi pilot tovább-fejlesztése
Rövid leírás: A 2015-ben, az M1 autópályán kiépült rendszer továbbfejlesztése mely kiterjed a jelenleg
alkalmazott 5,9 GHz frekvenciasáv mellett új kommunikációs csatorna (celluláris vagy felhő alapú)
kialakítására, a terepi berendezések és a központi rendszer felújítására illetve a rendszer egyes elemeinek
cseréjére, illetve további un. use case-ek implementációjára, valamint a C-ITS rendszer forgalomirányító
rendszerbe integrációjára.
A műszaki ellenőri feladatok várható befejezési ideje: 2020. IV. negyedév
Az utó-felülvizsgálat tervezett határideje: 2021. 12. 31.
A műszaki ellenőri feladatot jellemző mennyiség: 27 db fix útmenti, illetve 20 db mobil járműre/utánfutóra
szerelt berendezés felújításával/cseréjével, központi C-ITS rendszer felújítása/cseréjével kapcsolatos
műszaki ellenőri feladatok
Helyszín: M1 autópálya 34-170 km közötti szakasza, Bicske, Komárom és Lébény mérnökségi telephelyek
2. V-ITS-S eszközök beszerzése
Rövid leírás: A rendszer teszteléséhez V-ITS-S komponensek beszerzésével összefüggő műszaki ellenőri
feladatok. Az eszköz a járművön belül található, és alapvetően a kooperatív rendszer irányából küldött
forgalmi információk fogadását látja el. Műszaki ellenőri/minőségbiztosítási feladat az eszközzel szemben
a műszaki dokumentációban támasztott követelmények teljesítésének igazolása, ill. a teljes rendszer és az
adatáramlás megfelelő működésének ellenőrzése a C-ITS-S központtól az R-ITS-S útmenti adó/vevőkön
keresztül, vagy közvetlenül, a V-ITS-S végfelhasználói eszközig, és visszafelé irányban is.
A műszaki ellenőri feladatok várható befejezési ideje: 2020. III. negyedév
Az utó-felülvizsgálat tervezett határideje: 2021.09.30.
A műszaki ellenőri feladatot jellemző mennyiség: 20 db teszt eszközzel kapcsolatos műszaki ellenőri
feladatok
Helyszín: Magyar Közút központ
3. Városi C-ITS pilot
Rövid leírás: Jelzőlámpákkal szabályozott csomópontokra épülő kooperatív városi pilot rendszer kiépítésével
kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok Győr városában. A beruházás részeként ki kell építeni az Útmenti
infrastruktúra (R-ITS-S) elemeit, és új központi C-ITS-S funkciókat kell megvalósítani a központi rendszer
bővítésével, vagy új C-ITS központ szállításával és az eszközök/komponensek forgalomirányító rendszerbe
integrációjával.
A műszaki ellenőri feladatok várható befejezési ideje: 2020. IV. negyedév
Az utó-felülvizsgálat tervezett határideje: 2021. 12. 31.
A műszaki ellenőri feladatot jellemző mennyiség: 10 db jelzőlámpás csomópont felszerelése útmenti adókkal

Helyszín: Győr város és Lébény APM
4. R-ITS-S eszközök beszerzése
Rövid leírás: Útmenti, fix ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezések szállítása, telepítése, üzembe helyezése
és forgalomirányító rendszerbe integrálása, a kapcsolódó energiaellátás és kommunikáció kialakításával
kapcsolatos műszaki ellenőr feladatok (a C-ITS-S és R-ITS-S közötti kommunikációs kapcsolat/útvonal
kialakítása az eszközök elhelyezésének megtervezése és kialakítása)
A műszaki ellenőri feladatok várható befejezési ideje: 2020. IV. negyedév
Az utó-felülvizsgálat tervezett határideje: 2021. 12. 31.
A műszaki ellenőri feladatot jellemző mennyiség: 43 db fix ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezések szállítása,
telepítése és üzembe helyezése, a kapcsolódó energiaellátás és kommunikáció kialakításával
Helyszín: M1, M19, M7, M70, M85 gyorsforgalmi utak
A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közúthálózat
mentén végzett műszaki ellenőrzési tevékenység során szerzett tapasztalata (0-24 hónap) 10
2 M.1.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közúthálózat mentén végzett műszaki
ellenőrzési tevékenység során szerzett tapasztalata (0-24 hónap) 10
3 M.1.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata (0-24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: Ajánlatkérő az opcionális mennyiség (6 db V-ITS-S eszköz, 3 db Városi C-ITS
pilotba bevont csomópont, 21 db R-ITS-S eszköz) részének vagy egészének felhasználásáról a
szerződés időbeli hatálya alatt tájékoztatja nyertes Ajánlattevőt (a teljesítési határidő figyelembe
vételével).
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: 2016-HU-TMC-0216-M
II.2.14) További információ:
Nyertes AT feladatait kivitelezés utófelülvizsgálati eljárás lezárásának napjáig köteles ellátni. Arészfeladatok
telj.hi-jét a műsz.leírás tartalmazza.Nyertes AT műsz.ell. tevékenységét az AK nevében lefolytatott „CROADS elektromos berendezések beszerzése és telepítése” tárgyú elj- kivitelezés ütemezéséhez igazodóan
köteles ellátni.A II.2.7) pontban feltüntetett kezdő időpont tervezett.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (továbbiakban AT), alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő (továbbiakban AK) kizárja
a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állását AT, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet első
körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az
alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján AT –adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmüket a Kbt. 64. §-ban foglaltakra.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a
Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a
kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a
formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek
ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára 321/2015 (X.30) Korm. rendelet előírja.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlatához köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást. Ha nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ajánlattevőnek erre
vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia.
AK akként rendelkezik, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát - az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését
követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a
legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a Kbt. 69. §
szerinti bírálatot.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései 8. és 10. §-a
szerint kell igazolnia (figyelemmel a 14. és 16. §-ra), azzal, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb)
alpontja tekintetében a Kbt. rendelkezési szerint kell a nyilatkozatot megtenni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolási módok az V. fejezetnek
megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Amennyiben a felhívott AT nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem
megfelelően nyújtja be az igazolásokat, AK ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési
szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ATt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok
benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezetnek – az
ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői
jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az
érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell,
hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és
aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az
ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a

közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az EEKD-t a Korm.
rendelet 5–7. § alapján kell kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont
szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények) Korm. rendelet IV.
fejezetében foglalt igazolására.
P/1. A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés c) pontja alapján kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek,
ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító
szervezetnek az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
elért teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozata éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P/1. követelmény szerinti
dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett bármely, azajánlatkérő 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
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.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően
sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja,
és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az
igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes nettó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a 26.000.000
Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban
foglaltakra is –, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve
az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a
letelepedése helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó
jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő az egyéb igazolási módok helyett.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezetnek –
az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II.
Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező
személy általaláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5)
bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet)
csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és
aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vagy személyek azalkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az
ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Korm. rendelet 5–7. § alapján kell kitölteni.
Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér az
alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok
elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részében.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont
szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények Korm. rendelet IV.
fejezetében foglaltigazolására.
M/1. A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek,
kapacitást biztosító szervezetnek) be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettégük
vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését.
Csatolni kell a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot a szakmai tapasztalat alátámasztására,
az alkalmassági követelmény szempontjából releváns képesítést, végzettséget igazoló oklevél
másolati példányát. Csatolni kell továbbá a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az
ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul és kész a
teljesítés során történő személyes közreműködésre.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően
sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és
az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az
igazolások, nyilatkozatokbenyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között:
• M.1.1. 1 fő (felsőfokú végzettségű) villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel
rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének (A
szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők,
továbbá feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni), III. Építési műszaki
ellenőrzés, 3. rész A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei szerinti ME-HI-TÉ,
vagy ME-HI-TV jogosultsággal, vagy korábbi jogszabályok szerint azzal egyenértékű jogosultsággal,
vagy az arra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
gyakorlattal, valamint üzemi hírközlő berendezések telepítését tartalmazó kivitelezési projektek
műszaki ellenőrzésében szerzett legalább 6 hónap szakmai szakirányú gyakorlattal.
• M.1.2. 1 fő (felsőfokú végzettségű) építőmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező
szakemberrel, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének (A szakmagyakorlási
jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok,
amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni), III. Építési műszaki ellenőrzés, 3.
rész A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei szerinti ME-KÉ vagy korábbi
jogszabályok szerint azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy az arra vonatkozó nyilvántartásba vétel
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, valamint üzemi hírközlő berendezések
telepítését tartalmazó kivitelezési projektek műszaki ellenőrzésében szerzett legalább 6 hónap
szakmai szakirányú gyakorlattal.
• M.1.3. 1 fő (felsőfokú végzettségű) villamosmérnök vagy mérnök informatikus vagy azzal
egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik rendszerintegrációban szerzett
legalább 24 hónap szakmai szakirányú gyakorlattal.
Ugyanaz a szakember több alkalmassági követelmény igazolására is bemutatható.
Ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli
átfedés esetén a gyakorlatot egyszer veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől

függetlenül. Ebben az esetben megkell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
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 (napi 2%, max. 20%) meghiúsulási kötbér (30%)
Késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető
Nyertes Ajánlattevőnek 1 db előleg, és 1 db végszámla (a projektek vonatkozásában a műszaki ellenőri
feladatok befejezése idején) benyújtására van lehetősége az alábbiak szerint:
- előleg: nettó vállalási ár 30 %-a + ÁFA (esetlegesen)
- végteljesítés: fennmaradó nettó vállalási ár + ÁFA
. Ajánlattevő számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen benyújtott számla
kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett történik.
Teljesítési biztosíték. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a
szerződéstervezet tartalmazza.
AK hivatkozik: a Kbt. 135. § (1), (6) bek, Ptk. 6-130 (1)-(2), Ptk. 6:155.§
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: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/03/06 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása
elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Felhívjuk az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a tárgyi eljárás elektronikusan kerül
lefolytatásra. Az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza.
2) A csatolandó iratokat a Dokumentáció II. fejezete tartalmazza.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett csatolt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek.
szerint (elektronikus űrlap)]
4) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek alapján felolvasólapot kell tartalmaznia (elektronikus űrlap)
5) Ajánlatkérő a P/1., illetve M/1., alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja
alapján kerülnek elbírálásra.
7) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételek alapján a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja
szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az a módszer, amellyel
ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
1. részszempont valamennyi alszempontja esetén egyenes arányosítás, 2.részszempont esetén:
fordított arányosítás.
Az egyes értékelési részszempontokkal kapcsolatos követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
8) Nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjára és a szerződés teljes időtartamára
vonatkozóan rendelkeznie kell legalább nettó 90.000.000,-Ft/év és legalább 30.000.000,-Ft/
káreseményenkénti felelősségbiztosítással. Fenti feltétel elfogadásáról ajánlattevő a Kbt. 66.§ (2)
bekezdése szerinti nyilatkozik.
9) Ajánlatkérő az ajánlattételt a Kbt.35. § (5) bek, és 54. § (4)-(7) bek. alkalmazásával 250.000,- Ft
ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő

rendelkezésére bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 fizetési
számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosíték befizetéssel vagy átutalással történő
teljesítését az átutalási/befizetési megbízás eredeti példányának csatolásával kell igazolni. Az
ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Amennyiben az ajánlati
biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy kisebb mértékben bocsátja ajánlattevő rendelkezésre az
ajánlat érvénytelen.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
11) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat.
12) Az ajánlati árat az Ártáblázat kitöltésével kell megadni.
13) Ajánlatkérő kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának
lehetőségét.
14) Ajánlatkérő nem biztosítja az alternatív ajánlattételt. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az
egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a KD szerinti tartalommal.
15) A közbeszerzési eljárás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés
mellett valósul meg.
16) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
17) FAKSZ: dr. Takács Éva (lajstromszám: 00526), dr. Elek Anikó (lajstromszám: 00550)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.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:
2019/12/03 (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

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (22939/2019)
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: 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: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Iványi Bálint
Telefon: +36 303994312
E-mail: balint.ivanyi@katved.gov.hu
Fax: +36 303994312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000553922019/
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/EKR000553922019/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: egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesz
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az OKF 5 épületének felújítása
Hivatkozási szám: EKR000553922019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés

45000000-7

II.1.4) Rövid meghatározás:
Az OKF 5 épületének felújítása
Részek száma: 5 rész
1. rész:Gödöllő
2. rész:Mátészalka
3. rész:Záhony
4.rész:Szolnok
5. rész:Szeged
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:
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
nem
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Az OKF 5 épületének felújítása - Gödöllő
Rész száma: 1
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
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Gödöllő Hivatásos Tűzoltóság Pest Megye HRSZ 5899/1
2100 Gödöllő, Szabadság út 28. sz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rend.-ben 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 „Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai” című,
KEHOP-5.2.2-16-2017-00113 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Gödöllő Tűzoltóság Pest Megye 5899/1 HRSZ; 2100 Gödöllő, Szabadság út 28. sz. 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. (IV.24.) TNM rend. 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 is. Továbbá telepítésre kell kerülnie egy napelemes rendszernek is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei: Homlokzati
nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival Homlokzati nyílászárók cseréje 759,31 m2 Pincefödém
utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival Alulról hűlő födém utólagos hőszigetelése 40 m2 Tető
utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival Lapostető hő-és vízszigetelése 980 m2 Homlokzat
utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer
kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 1274 m2 Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése
kapcsolódó munkáival Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 1db 100kW
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 41 db Megújuló energiafelhasználás kialakítása
kapcsolódó munkáival Hőszivattyús rendszer kialakítása Teljesítmény: 56,1kW Napelemes energiarendszer
kialakítása Teljesítmény: 50kWp (180db 280Wp napelem) Nem elszám. felújítási kivitelezési tevékenységek:
Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 1 klt
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 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 ajánlattevő (AT) feladata.
Folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban.
(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 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember
alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
3 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
4 *2.4. Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakemberen felüli szakemberek száma,
akik építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a végzettség megszerzését követően
szerzett * 8
5 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24
hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00113
II.2.14) További információ:
*II.2.5.) pont 2.4. értékelési részszempont folytatása karakterkorlát miatt itt:épületenergetikai felújítás és/vagy
építés tárgyú
beruházásban (munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételig tartó időszakban projektvezetőként és/
vagy építésvezetőként)
szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek (min. 0 - max. 3 fő)
II.2.1)
Elnevezés: Az OKF 5 épületének felújítása - Mátészalka
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45300000-0
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Mátészalka Hivatásos Tűzoltóság Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye 3611/2 HRSZ; 4700 Mátészalka, Alkotmány utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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 „Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai” című,
KEHOP-5.2.2/16-2017-00113 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Mátészalka Hivatásos Tűzoltóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 3611/2 HRSZ; 4700
Mátészalka, Alkotmány utca 1. 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. (IV.24.) TNM rendelet 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. 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 rendszer szabályozását is. Továbbá telepítésre kell
kerülnie napelemes rendszernek is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 358,5 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Tető hő-és vízszigetelése 849,6 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal
1224,18 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
termoszelep csere 48 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 14,58kWp (54db 270Wp napelem)
Nem elszámolható felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenységek:
A homlokzati nyílászárókhoz (csak ablakokhoz) tartozó redőny/árnyékoló rendszer kiépítése 111 db
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 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 ajánlattevő (AT) feladata. Ajánlatkérő 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 minden fájlt ugyanazon
mappába szüks. menteni.
Folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban.
(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 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember
alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
3 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
4 *2.4. Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakemberen felüli szakemberek száma,
akik építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a végzettség megszerzését követően
szerzett * 8
5 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24
hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00113
II.2.14) További információ:
*II.2.5.) pont 2.4. értékelési részszempont folytatása karakterkorlát miatt itt:épületenergetikai felújítás és/vagy
építés tárgyú
beruházásban (munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételig tartó időszakban projektvezetőként és/
vagy építésvezetőként)
szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek (min. 0 - max. 3 fő)
II.2.1)
Elnevezés: Az OKF 5 épületének felújítása - Záhony
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45300000-0
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Záhony Katasztrófavédelmi Őrs Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye 598/13 HRSZ; 4625 Záhony, Baross Gábor út 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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 „Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai” című,
KEHOP-5.2.2/16-2017-00113 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a 4. Záhony Katasztrófavédelmi Őrs Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 598/13 HRSZ; 4625
Záhony, Baross Gábor út 8. 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. (IV.24.) TNM rendelet 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, a fűtési rendszer
szabályozását is. Némely épület esetében kialakítandó hővisszanyerős szellőzőrendszer. Továbbá
telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 314,5 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Tető hő-és vízszigetelése 680,5 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal
727,7 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Termoszelep csere 49 db
Hővisszanyerős szellőzőrendszer rendszer kiépítése kapcsolódó munkáival 26 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 22,68kWp (84db 270Wp napelem)
Nem elszámolható felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenységek:
A homlokzati nyílászárókhoz (csak ablakokhoz) tartozó redőny/árnyékoló rendszer kiépítése 60 db
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 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 ajánlattevő (AT) feladata. Ajánlatkérő 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 minden fájlt ugyanazon
mappába szükséges menteni.
Folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban.
(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 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember
alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
3 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
4 *2.4. Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakemberen felüli szakemberek száma,
akik építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a végzettség megszerzését követően
szerzett * 8
5 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24
hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00113
II.2.14) További információ:
*II.2.5.) pont 2.4. értékelési részszempont folytatása karakterkorlát miatt itt:épületenergetikai felújítás és/vagy
építés tárgyú
beruházásban (munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételig tartó időszakban projektvezetőként és/
vagy építésvezetőként)
szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek (min. 0 - max. 3 fő)
II.2.1)
Elnevezés: Az OKF 5 épületének felújítása - Szolnok
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45300000-0
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Szolnok Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
4174 HRSZ; 5000 Szolnok, József Attila út 14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rend.-ben 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 „Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai” című,
KEHOP-5.2.2/16-2017-00113 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnoki Katasztrófavédelmi
Kirendeltség, Szolnok Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 4174 HRSZ; 5000 Szolnok, József Attila út 14.
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. (IV.24.) TNM rendelet 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. 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, a fűtési rendszer szabályozását. Beépítésre kell kerülnie termosztatikus
radiátorszelepeknek is. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek is.Az épületenergetikai
felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:Homlokzati nyílászárók cseréje
kapcsolódó munkáival Homlokzati nyílászárók cseréje 844 m2 Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó
munkáival Járható/teherbíró padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése 865 m2 Tető utólagos
hőszigetelése kapcsolódó munkáival Tető hő-és vízszigetelése 1071 m2

Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési
rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 4115 m2 Épületgépészeti fűtésrendszer
korszerűsítése kapcsolódó munkáival Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel
2db Qn=246kW/db és 1db Qn=26 KW Radiátorcsere 123 db, Strangszabályzás, termoszelep csere 174 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival Napelemes energiarendszer kialakítása
Teljesítmény: 57kWp (200db 285Wp napelem) Nem elszámolható felújítási/korszerűsítési kivitelezési
tevékenységek: A homlokzati nyílászárókhoz (csak ablakokhoz) tartozó redőny/árnyékoló rendszer kiépítése
125 m2 Klímakészülékek telepítése és beüzemelése 11 db (régi ablakklímák leszerelése 8 db) Az OKF
arculati előírásai szerinti zászlótartó oszlopok elhelyezése 3db Kültéri világító betűdobozok gyártása,
"KATASZTRÓFAVÉDELEM" felirat és 2 db címer
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 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 ...* Folytatás a
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban.
(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 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember
alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
3 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
4 *2.4. Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakemberen felüli szakemberek száma,
akik építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a végzettség megszerzését követően
szerzett * 8
5 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24
hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00113
II.2.14) További információ:

*II.2.5.) pont 2.4. ért. részszempont folytatása:épületenergetikai felújítás és/vagy építés tárgyú
beruházásban (munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételig tartó időszakban projektvezetőként és/
vagy építésvezetőként) szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek (min. 0 - max. 3 fő)
II.2.4) pont folytatása:
II.2.1)
Elnevezés: Az OKF 5 épületének felújítása - Szeged
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45300000-0
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Szeged Hivatásos Tűzoltóság Csongrád Megye 16845/2
HRSZ; 6728 Szeged, Napos út 4. Hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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 „Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai” című,
KEHOP-5.2.2/16-2017-00113 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Szeged Hivatásos Tűzoltóság Csongrád Megye 16845/2 HRSZ; 6728 Szeged, Napos út 4.
Hrsz 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, villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a
hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet 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 ferdetetőknek és a padlásfödémnek. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem
megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését. Beépítésre kell kerülniük
termosztatikus radiátorszelepeknek is. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 1322 m2
Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Járható/teherbíró padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése 739,07 m2
Árkádfödém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival 156,2 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Tető hő-és vízszigetelése 1196,2 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal
2176,96 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 4db 118kW/db
Termoszelep csere 150 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival

Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 49,82kWp (188db 265Wp napelem)
Nem elszámolható felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenységek:
A homlokzati nyílászárókhoz (csak ablakokhoz) tartozó redőny/árnyékoló rendszer kiépítése 149 db
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 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 ajánlattevő (AT) feladata. Ajánlatkérő 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 minden fájlt ugyanazon
mappába szükséges menteni. Folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban.
(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 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember
alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
3 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
4 *2.4.Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakemberen felüli szakemberek száma,
akik építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a végzettség megszerzését követően
szerzett* 8
5 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24
hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00113
II.2.14) További információ:
*II.2.5.) pont 2.4. értékelési részszempont folytatása karakterkorlát miatt itt:épületenergetikai felújítás és/vagy
építés tárgyú

beruházásban (munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételig tartó időszakban projektvezetőként és/
vagy építésvezetőként)
szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek (min. 0 - max. 3 fő)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetén:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági
szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§ (1)-(2)bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.Az ATnek(közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt.65.§(7)bek. szerinti alkalmasságot igazoló
szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet(továbbiakban:
Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően,az egységes európai közbeszerzési
dokumentum(továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a
Kbt.62.§ (1) és (2)bek. alá.Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben(a továbbiakban:
EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A.§(5) bek alapján.Az AT nyilatkozni köteles továbbá
arról,hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1) és (2)bek. szerinti kizáró
okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót,amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában(EKR
űrlap alapján).A Kr. 15.§-ának (1)bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolására.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben foglaltakra.Az AK által a Kbt. 69.§ (4)(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1.§ (2)-(5) és (7)bek.,valamint a
Kr. 8.§, 10.§, 12-16.§-a is megfelelően alkalmazandó.A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. tv (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló tv) 3.§ 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges
tulajdonosa,akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról
szóló törvény 3.§ 38.pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást(nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása
is szükséges).AK felhívja a figyelmet a Kr. 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.Öntisztázás: Kbt.
64.§(1)-(2) bekezdés alapján.A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására
vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.Szakmai tevékenység
végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:SZ/1.Alkalmatlan az AT
a szerződés teljesítésére,amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági
szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén
a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés
szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel,jogosítvánnyal
vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. A nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani. Igazolási mód:Az EEKD-val történő előzetes igazolás során -a Kbt.67.§(1)(3)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően –AK elfogadja a gazd.-i szereplő
(AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet)egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban
elegendő a IV.rész α pont kitöltése.Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást
követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz,Folytatás a
felhívás VI.4.3.pontjában.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében: Az
EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és
2.§(5) bek. megfelelően – Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT),
közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKDban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes
igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az

ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§
(12) bek., 69.§ (11a) bek.-re. P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja
alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi
számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát
az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill.
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: • pénzforgalmi
számlaszám megadása, • volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását
megelőző 24 hónapban. „Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25.
pontjában meghatározott fogalmat érti Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumban esetlegesen
megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely, a megszűnést
követően kelt igazolást elfogad. P.2) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja
alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó
3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési
beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte
meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás
feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival,
úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének
kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3)
bek-re.Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a)
bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész tekintetében:
P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó
nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24
hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési
beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó nettó árbevétele nem éri
el összesen az
- 1. rész tekintetében a 156mó,- Ft-ot.
- 2. és 3. rész tekintetében a 84mó,- Ft-ot.
- 4. és 5. rész tekintetében a 317mó,- Ft-ot.
A P.2) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.1
alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevő a magasabb árbevételi
követelménnyel rendelkezik.
A II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása valamennyi rész esetén:
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a
„vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűséget ajánlattevő (AT) igazolja.Ajánlatkérő
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 minden fájlt ugyanazon mappába szükséges menteni.
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes költségvetés 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 azonban ennek
feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri, illetve megrendelői írásos jóváhagyás.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a
megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, ajánlatadó
felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek.
és 2.§(5)bek. megfelelően – Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT),
közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKDban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes
igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az

egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§
(11a) bek.-re.
M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 60 hónapban befejezett,
de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével,
azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek.
szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.
M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek
– a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a
bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét,kamarai
nyilvántartási számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában)
feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy
csatolandó:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a
bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá
a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a
személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből
a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek
figyelembe vételre);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11),(11a) bek,
Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Ajánlatkérő az M.2 pontban felsorolt szakemberek tekintetében az egyenértékű végzettségű
szakembereket is elfogadja. Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő feladata.
Valamennyi rész tekintetében AK lehetővé teszi a szakemberek közötti átfedés lehetőségét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész esetén:
M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de
legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített.
Valamennyi rész esetén (1 - 5. rész):
M1.1. 545 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát
M1.2. 235 m2 homlokzati nyílászáró csere és/vagy új nyílászáró beépítése tárgyú referenciát
M1.3. 10 kWp teljesítményű napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése tárgyú referenciát
M1.4. 510 m2 tető hő-és/vagy vízszigetelése tárgyú referenciát.
AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja.
M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha valamennyi rész esetében nem mutat be
részenként:
M.2.1) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki
vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú
felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős
műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal
egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.3) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős
műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal
egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető. A szakemberek közötti átfedés valamennyi rész esetében
lehetséges.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe
bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A
nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a
Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a
második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
Az ajánlattevő által bemutatott ugyanazon referencia valamennyi részre vonatkozóan bemutatható,
amennyiben eleget tesz az előírtaknak. AK a felsorolt szakemberek esetén az egyenértékű
végzettségű szakembereket is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében:
Késedelmi kötbér:A nettó Vállalkozói Díj(NVD)0,5 %-a naponta, max. 20 %. Meghiúsulási kötbér:A
NVD 30 %-a. Jótállási kötelezettség:Sikeres átadás-átvételt követő naptól 36 hónap,amely a javított
rész vonatkozásában,a kijavítás időpontjától újra kezdődik.Jóteljesítési biztosíték:Kbt.134.§(3)bek.
alapján,az NVD 5%-a.AT-nek a Kbt.134.§(5)bek.szerint nyilatkoznia szükséges.Igényelhető előleg
mértéke:5%A szerződés finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2017-00113 sz.projekt forrásaiból.Támogatási
intenzitás mértéke100% amely módosulhat.Finanszírozás formája utófinanszírozás.A kifizetésekre utólag
a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.3db rész-,1db végszámla.Irányadó Kbt.135.§(1)-(3)és(5)-(6)
bek,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,272/2014.(XI. 5.)Korm.rend,AV igénybevét. esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A§a és 32/B.§-a,a késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §-a,a Kbt.,a 368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31).Kr. sz. Az
ajánlattétel,a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme:HUF
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: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (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: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az
ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról
az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1b),(1c)bek.
alapján az EKR-ben történik,a bontást az EKR végzi el akképpen,hogy a bontást az
ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.A bontás időpontjában az
ajánlatok az EKR rendszerben az AK számára hozzáférhetővé válnak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához,így az ajánlat elkészítéséhez és
benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges[EKRr. 6.§ (1) bek.].
2.AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a
közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a)
bek,Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja. 3.AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített
ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 4.Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján
az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
5.Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát. 6.AT-nek csatolnia kell
a Kbt.66.§(6)bek.szerinti nyilatkozatot,nemleges nyilatkozatot is. 7.AT-nek ajánlatában nyilatkozatot
kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek.nek megfelelően,nemleges nyilatkozatot is. 8.AT-nek és adott
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a
nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát,vagy a 2006. évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti
aláírás-mintáját.Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)

esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. 9.Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4)
bek. 10.Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig
legalább az 1. rész tekintetében 122mó HUF/év, valamint 61mó HUF/kár; 2. rész tekintetében
62mó HUF/év, valamint 31mó HUF/kár; 3. rész tekintetében 56mó HUF/év, valamint 28mó HUF/
kár; 4. rész tekintetében 230mó HUF/év, valamint 115mó HUF/kár; 5. rész tekintetében 215mó
HUF/év, valamint 105mó HUF/kár összegű kivitelezői felelősségbiztosítással kell rendelkezni.AT
köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény
vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére
benyújtani a szerződéskötéskor.A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló
dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.
131.§(4) bek alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg
Megrendelő a szerződést.Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik
az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. 11.Mindennemű,az AK és az AT-k közötti kommunikáció
kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás
során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal(pl.:hiánypótlási felhívás)
kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
12.AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen
beárazva(pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is). 13.AK helyszíni
bejárást, illetve konzultációt nem tart 14.A Kbt.75.§(2)bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi
ok alkalmazásra kerül. 15.AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően
alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf; .zip; .rar és excel formátumot
jelöli meg. 16.Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján.
Részletesen lásd: a szerz.terv.-ben foglaltak szerint. 17.Az eljárás során ajánlati biztosíték nem kerül
kikötésre. 18.AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően
biztosítja azzal, hogy aKbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők
bevonása esetén.
19. AK helyszíni bejárást tart nem konzultációs jelleggel.
2019/12/16 10:00 Gödöllő
2019/12/17 12:00 Mátészalka, majd 14:00 Záhony
2019/12/18 10:00 Szolnok, majd 14:00 Szeged
Továbbiak a VI.4.3-ban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat a
Kbt. 148. § szerint. Kiegészítés a felhívás III.1.1.pontjához: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a)
bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re. SZ/1.AK a nyilvántartásban szereplés
tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti
nyilvántartásokban ellenőrzi.A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§ (11) bek.-e
szerinti nyilvántartásokban a

vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának,a
nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét
igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.Az alk.
igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11), (11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.
Kiegészítés a felhívás VI.3. pontjához:
19.Értékelés: a legjobb ár-érték arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás;
minőségi szempontok:egyenes arányosítás; 20. Pontszám: 0-10, részletes ismertetés a KD-ban.
21. Tárgyi eljárást az NFSI Kft. a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nevében eljárva folytatja le, aki a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződést,
mint megrendelő köti meg. 22. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Szalma Borbála (lajstromszáma:
01018) 23. AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ (6) bek c) pontja alapján érvénytelenné
nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos
költsége meghaladja a nettó 450.000 Ft/kW-ot. 24. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap
alatt 60 napot ért. 25. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi beszerzési
igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására
Magyarországon” (TED azonosító: 2017 /S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül
szerzi be jelen eljárás keretében. 26. Épületenergetikai felújítás és/vagy építés tárgyú beruházás
meghatározása: Épületenergetikai felújítás és/vagy építés alatt ajánlatkérő olyan felújítást és/
vagy építést ért,amelynek eredményeként az épület (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pont)
energia megtakarítást ér el, így különösen, de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési
munkák, nyílászáró cserék, napelemes energiatermelő rendszer kivitelezés, megújuló energia
felhasználás kialakítása, kül és beltéri levegő-víz hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése,
tető hő- és vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése. 27.Napelemes energiatermelő rendszer
kivitelezése meghatározása: napelemek telepítése valamint az ehhez szükséges segédszerkezetek
kivitelezése érintésvédelmi előírásoknak megfelelően, inverter telepítése az elosztó hálózat
engedélyes előírásainak megfelelve,hálózati csatlakozás kialakítása meglévő/ új főelosztó
szekrényen keresztül, rendszer túlfeszültségvédelmi biztosítása, termelőegység leválasztásának
biztosítása, lekötött teljesítmény változás esetén mérőberendezés cseréje, (hálózati csatlakozás
engedélyeztetéstervezői feladat); valamint minden, a rendszer használatához elengedhetetlen
kapcsolódó tételek. 28. 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, azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri,
illetve megrendelői írásos jóváhagyás. Ajánlattevő az ajánlatában jelölje meg az általa beépíteni
kívánt szerkezetet/anyagot.
29. Ajánlatkérő nem kíván tartalékkeretet biztosítani jelen eljárás során, tekintettel arra, hogy ezen
KEHOP projekt nem teszi lehetővé a tartalékkeret előírását.
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:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (22812/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56532074
Postai cím: Pihenő Út 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szepesi Andrea
Telefon: +36 13913314
E-mail: szepesi@koranyi.hu
Fax: +36 13943521
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.koranyi.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/EKR001067042019/
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/EKR001067042019/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: Élelmiszer alapanyagok beszáll. a főzőkonyha rész.
Hivatkozási szám: EKR001067042019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmiszer alapanyagok beszállítása a főzőkonyha részére adásvételi 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

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: 15100000-9 Állati termékek hús és húsk.
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: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Termék megnevezése Alapmennyiség Me.
Francia félsertés 10 000 kg
Marhafelsál 400 kg
Sertésmáj friss 340 kg
Disznósajt 50 kg
Lecsókolbász ( hústartalom min.56 % ) 570 kg
Parasztkolbász 220 kg
Májas hurka 40 kg
Véres hurka 40 kg
Kenőmájas ( májtartalom min.25 % ) 240 kg
Juhbeles baromfi virsli (baromfihús tartalom min. 40 % ) 720 kg
Sertés párizsi (hústartalom min. 40 % ) 160 kg
Baromfi párizsi (baromfihús tartalom min. 40 % ) 400 kg
Húskenyér klf. Ízesítésű (hústartalom min. 40 % ) 440 kg
Olasz felvágott (hústartalom min. 60 % ) 340 kg
Zalai felvágott (hústartalom min. 50 % ) 360 kg
Csemege karaj natúr ízesítésű (hústartalom min. 70 % ) 370 kg
Gépsonka (hústartalom min. 60 % ) 1 010 kg
Baromfi tavaszi felvágott (baromfihús tartalom min. 30 % ) 520 kg
Baromfi vitamin felvágott (baromfihús tartalom min. 30% ) 260 kg
Baromfi mozaik felvágott (baromfihús tartalom min. 40 % ) 700 kg
Löncs felvágott (hústartalom min. 50 % ) 470 kg
Csirkemell sonka natúr ízesítésű (baromfihús tartalom min. 60 % ) 640 kg
Pulykamell sonka natúr ízesítésű (baromfihús tartalom min. 80 % ) 440 kg
Füstölt főtt tarja vákumfóliás ( hústartalom min.70 % ) 260 kg
Füstölt főtt császár 80 kg
Füstölt kenyérszalonna 200 kg
Füstölt csemege szalonna 100 kg
Erdélyi szalonna 10 kg
Nyári turista felvágott (hústartalom min. 65 % ) 300 kg
Füstölt,érlelt, szárított szalámi , nem ehető műbélben (hústartalom min. 85 % ) 360 kg
Tepertő ( törmelék legfeljebb 5 % ) 35 kg
Előhűtött csirkecomb, egész 180-200 gr/darab 2 500 kg
Előhűtött csirke felsőcomb 120-150 gr/db 2 500 kg
Előhűtött filézett pulyka felsőcomb 1200 kg
Előhűtött filézett pulykamell 400 kg
Sertésmájkrém fém dobozos 65 gr tépőzáras ( sertésmáj min.25 %) 3 500 dob
Szárnyasmájkrém fém dobozos 65 gr tépőzáras ( baromfimáj min.25 % ) 5 000 dob
Tyúkpástétom fém dobozos 30 gr ( hústartalom min.25 % ) 6 000 dob
Vagdalthús fém dobozos 130 gr ( sertéshús min.50 % ) 1 400 dob
Pástétom, alutálkás 70 gr/db,klf.ízesítésű , tépőzáras (hústartalom min.25 % ) 860 dob
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 nettó egységárak az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében
azonosak.
Az Ajánlatkérő által – ajánlati részenként külön-külön – megkötni kívánt szerződések értéke a
termékek alapmennyiségeinek összesített vételára és az opciós tételek maximális keretösszege
együttes összegében került meghatározásra.
Az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszegére tekintettel felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek nem minősülnek szerződéses
mennyiségeknek.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott terméktípusok
tekintetében az opciós mennyiségekből valamennyit megrendeli.
Az „Ártáblázat”-ban az opciós mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy
az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Ajánlati összár (nettó Ft)” alapján az
Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.
Az Ajánlatkérő az opciós tételekre vonatkozóan megvásárlásra kerülő pontos mennyiséget nem
tud megadni, azonban az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek tervezett/tájékoztató
mennyiségek, amelyek az Ajánlatkérő korábbi felhasználási tapasztalatai alapján a szerződés
időszakára várható fogyásra tekintettel kerültek megadásra.
Az Ajánlattevő az ajánlat megtétele során tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő pontos mennyiséget
az opciós mennyiségek megosztásában nem tud megadni.
Ajánlakétrő a szerződés hatálya alatt, a szerződés megszűnését megelőző 30. napig jogosult a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelés leadására és Ajánlattevő ezen
időtartama alatt jogosult egyedi megrendelés befogadására és teljesítésére.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) megjelölt valamennyi
termék megrendelésére és/vagy a keretösszeg kimerítésére az opciós tételek vonatkozásában,
melyet Eladó tudomásul vesz és elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása a Vevő részére megrendelési
kötelezettséget nem jelent, így Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, amennyiben Vevő nem,
vagy csak részben él vételi jogával, úgy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít.
Opciós keretösszeg mértéke: bruttó 8.222.709,1 Ft.
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: 15200000-0 Halkészítmények és tartósított halak
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15200000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Termék megnevezése Alapmennyiség
Gyorsfagyasztott, elősütött panírozott halrúd ( fehér halhús min.75 % ) 90 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 nettó egységárak az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében
azonosak.
Az Ajánlatkérő által – ajánlati részenként külön-külön – megkötni kívánt szerződések értéke a
termékek alapmennyiségeinek összesített vételára és az opciós tételek maximális keretösszege
együttes összegében került meghatározásra.
Az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszegére tekintettel felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek nem minősülnek szerződéses
mennyiségeknek.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott terméktípusok
tekintetében az opciós mennyiségekből valamennyit megrendeli.
Az „Ártáblázat”-ban az opciós mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy
az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Ajánlati összár (nettó Ft)” alapján az
Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.
Az Ajánlatkérő az opciós tételekre vonatkozóan megvásárlásra kerülő pontos mennyiséget nem
tud megadni, azonban az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek tervezett/tájékoztató
mennyiségek, amelyek az Ajánlatkérő korábbi felhasználási tapasztalatai alapján a szerződés
időszakára várható fogyásra tekintettel kerültek megadásra.
Az Ajánlattevő az ajánlat megtétele során tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő pontos mennyiséget
az opciós mennyiségek megosztásában nem tud megadni.
Ajánlakétrő a szerződés hatálya alatt, a szerződés megszűnését megelőző 30. napig jogosult a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelés leadására és Ajánlattevő ezen
időtartama alatt jogosult egyedi megrendelés befogadására és teljesítésére.

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) megjelölt valamennyi
termék megrendelésére és/vagy a keretösszeg kimerítésére az opciós tételek vonatkozásában,
melyet Eladó tudomásul vesz és elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása a Vevő részére megrendelési
kötelezettséget nem jelent, így Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, amennyiben Vevő nem,
vagy csak részben él vételi jogával, úgy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít.
Opciós keretösszeg mértéke: bruttó 27.519,8 Ft.
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: 15300000-Zöldség- és gyümölcskészítmények
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Termék megnevezése Alapmennyiség Me.
Csemege uborka, méret : 6-9 cm 4250 ml 400 lit
Csemege uborka, méret : 6-9 cm 720 ml 1000 lit
Kovászos uborka vödrös10 kg 700 kg
Kovászos uborka vödrös 3 kg 180 kg
Lecsókonzerv 30 % paprika tartalommal 4250 ml 280 lit
Lecsókonzerv 30 % paprika tartalommal 850 gr 600 lit.
Savanyú paprika vödrös10 kg 120 kg
Savanyú paprika vödrös 3 kg 60 kg
Sűrített paradicsom 28-30 % paradicsom tartalom 4550 gr 100 lit.
Sűrített paradicsom 28-30 % paradicsom tartalom 720 ml 400 lit.
Savanyú káposzta vödrös 17 kg 700 kg
Savanyított káposzta vödrös 5 kg 100 kg
Savanyított cékla vödrös 17 kg-os 400 kg
Savanyított cékla vödrös 5 kg-os 100 kg
Gombakonzerv 680 gr ml 150 kg
Vágott vegyes savanyúság vödrös17 kg 170 kg
Vágott vegyes savanyúság vödrös 5 kg 50 kg
Vajbab konzerv 4250 ml 100 lit
Zöldborsó konzerv 4250 ml 200 lit
Almabefőtt 4250 ml 280 lit
Almabefőtt 720 ml 600 lit
Sárgabarackíz 50 % gyümölcstartalom, sütés álló 900 gr 150 kg
Mini dzsem különféle ízesítésű 38,5 % gyümölcs tartalom 30 gr. 16 500 dob
Cseresznyebefőtt 720 ml 90 lit
Meggybefőtt magozott 4250 ml 100 lit
Meggybefőtt magozott 720 ml 370 lit
Ananászbefőtt dobozos 12 kg
Szűrt almalé dobozos 12 %-os gyümölcstartalom 1 lit.-es 30 lit
Narancslé dobozos 12 %-os gyümölcstartalom 1 lit.-es 30 lit
Szűrt szőlőlé dobozos 12 %-os gyümölcstartalom 1 lit.-es 30 lit
Őszibarack nektár dobozos 25 %-os gyümölcstartalom 1 lit.-es 30 lit
Szűrt almalé dobozos 12 %-os gyümölcstartalom 200 ml-es 2200 dob
Narancslé dobozos 12 %-os gyümölcstartalom 200 ml-es 2000 dob
Szűrt szőlőlé dobozos 12 %-os gyümölcstartalom 200 ml-es 650 dob
Őszibarack nektár dobozos 25 %-os gyümölcstartalom 200 ml-es 350 dob

Natúr citromlé 500 ml-es 50 %-os gyümölcstartalommal 80 lit
Csemege kukorica konzerv 340 gr -os 88 kg
Bébiétel üveges klf. Ízesítésű húsos 190 gr-os 3600 dob
Kakaós ízesítésű földimogyorókrém 20 gr 550 dob
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 nettó egységárak az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében
azonosak.
Az Ajánlatkérő által – ajánlati részenként külön-külön – megkötni kívánt szerződések értéke a
termékek alapmennyiségeinek összesített vételára és az opciós tételek maximális keretösszege
együttes összegében került meghatározásra.
Az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszegére tekintettel felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek nem minősülnek szerződéses
mennyiségeknek.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott terméktípusok
tekintetében az opciós mennyiségekből valamennyit megrendeli.
Az „Ártáblázat”-ban az opciós mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy
az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Ajánlati összár (nettó Ft)” alapján az
Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.
Az Ajánlatkérő az opciós tételekre vonatkozóan megvásárlásra kerülő pontos mennyiséget nem
tud megadni, azonban az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek tervezett/tájékoztató
mennyiségek, amelyek az Ajánlatkérő korábbi felhasználási tapasztalatai alapján a szerződés
időszakára várható fogyásra tekintettel kerültek megadásra.
Az Ajánlattevő az ajánlat megtétele során tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő pontos mennyiséget
az opciós mennyiségek megosztásában nem tud megadni.
Ajánlakétrő a szerződés hatálya alatt, a szerződés megszűnését megelőző 30. napig jogosult a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelés leadására és Ajánlattevő ezen
időtartama alatt jogosult egyedi megrendelés befogadására és teljesítésére.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) megjelölt valamennyi
termék megrendelésére és/vagy a keretösszeg kimerítésére az opciós tételek vonatkozásában,
melyet Eladó tudomásul vesz és elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása a Vevő részére megrendelési
kötelezettséget nem jelent, így Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, amennyiben Vevő nem,
vagy csak részben él vételi jogával, úgy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít.
Opciós keretösszeg mértéke: bruttó 1.408.207,4 Ft.

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: 15400000-2 Állati vagy növényi olajok és zs
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Termék megnevezése Alapmennyiség Me.
100 % finomított napraforgó étolaj 1 lit.-es 4 200 lit
Sertészsír 500 gr-os 330 kg
Mini margarin 65 % zsírtartalommal 10 gr-os 138 000 db
Margarinkrém 70 % zsírtartalommal 250 gr-os 165 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 nettó egységárak az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében
azonosak.
Az Ajánlatkérő által – ajánlati részenként külön-külön – megkötni kívánt szerződések értéke a
termékek alapmennyiségeinek összesített vételára és az opciós tételek maximális keretösszege
együttes összegében került meghatározásra.
Az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszegére tekintettel felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek nem minősülnek szerződéses
mennyiségeknek.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott terméktípusok
tekintetében az opciós mennyiségekből valamennyit megrendeli.

Az „Ártáblázat”-ban az opciós mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy
az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Ajánlati összár (nettó Ft)” alapján az
Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.
Az Ajánlatkérő az opciós tételekre vonatkozóan megvásárlásra kerülő pontos mennyiséget nem
tud megadni, azonban az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek tervezett/tájékoztató
mennyiségek, amelyek az Ajánlatkérő korábbi felhasználási tapasztalatai alapján a szerződés
időszakára várható fogyásra tekintettel kerültek megadásra.
Az Ajánlattevő az ajánlat megtétele során tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő pontos mennyiséget
az opciós mennyiségek megosztásában nem tud megadni.
Ajánlakétrő a szerződés hatálya alatt, a szerződés megszűnését megelőző 30. napig jogosult a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelés leadására és Ajánlattevő ezen
időtartama alatt jogosult egyedi megrendelés befogadására és teljesítésére.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) megjelölt valamennyi
termék megrendelésére és/vagy a keretösszeg kimerítésére az opciós tételek vonatkozásában,
melyet Eladó tudomásul vesz és elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása a Vevő részére megrendelési
kötelezettséget nem jelent, így Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, amennyiben Vevő nem,
vagy csak részben él vételi jogával, úgy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít.
Opciós keretösszeg mértéke: bruttó 959.909,2 FT
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: 15500000-3 Tejtermék
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Termék megnevezése Alapmennyiség Me.
Pasztőrözött tehéntej 2,8 % zsírtartalmú 1 lit.-es műanyag zacskós 32 000 lit
Poharas tehéntej 2,8 % zsírtartalmú 200 ml-es 28 000 dob
Poharas kakaó 200 ml-es 1 800 dob
Homogénezett tejföl 12 % zsírtartalmú 5 lit.-es műanyag zacskós 2 200 lit
Poharas tejföl 12 % zsírtartalmú 150 gr-os 2 700 dob
Poharas gyümölcsjoghurt klf. ízesítésű 150 gr-os 1 100 dob
Poharas ivójoghurt gyümölcsös, klf. ízesítésű 150 gr-os 3 500 dob
Poharas gyümölcsjoghurt klf.ízesítésű, light, hozzáadott cukrot nem tartalmazhat 60 dob
Vaj 100 gr-os 60 kg
Vaj mini 20 gr-os 9 200 db
Vaníliás krémtúró 100 gr-os 540 dob
Túró Rudi natúr ízű 30 gr-os 8 800 db
Habos puding vanília ízesítésű 200 gr 1 000 dob
Habos puding csokoládé ízesítésű 200 gr 1 800 dob
Poharas joghurt natúr 150 gr-os, élőflórás, homogénezett 3-3,5 % zsírtartalom 12 000 dob
Poharas kefír 150 gr-os ,élőflórás, homogénezett 3 -3,5 % zsírtartalmú 31 200 dob
Tehéntúró félzsíros 5 kg-os 300 kg
Tehéntúró félzsíros 0,5 kg-os 50 kg
Körözött 100 gr 2800 dob
Túrókrém sós,natúr 100 gr 3100 dob
Kenhető,zsíros,ömlesztett sajtkrém,natúr,50gr-os műanyag tömlős 12 800 db
Kenhető,zsíros,ömlesztett sajtkrém,natúr,100gr-os műanyag tömlős 3 700 db
Kenhető,zsíros,ömlesztett sajtkrém,klf.ízesítésű,100gr-os műanyag tömlős 2 700 db

Trappista sajt 1150 kg
Kockasajt,natúr (1 dob = 8 cikkely) 140 gr/ doboz 7 900 dob
Kockasajt,klf.ízesítésű (1 dob = 6 cikkely) 200 gr/ doboz 3 560 dob
Főzőtejszín 1 lit/doboz 5 lit
Kávétejszín 10 gr/db 1 250 db
Tartós tej 2,8 %-os 1 literes 2 000 lit
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 nettó egységárak az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében
azonosak.
Az Ajánlatkérő által – ajánlati részenként külön-külön – megkötni kívánt szerződések értéke a
termékek alapmennyiségeinek összesített vételára és az opciós tételek maximális keretösszege
együttes összegében került meghatározásra.
Az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszegére tekintettel felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek nem minősülnek szerződéses
mennyiségeknek.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott terméktípusok
tekintetében az opciós mennyiségekből valamennyit megrendeli.
Az „Ártáblázat”-ban az opciós mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy
az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Ajánlati összár (nettó Ft)” alapján az
Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.
Az Ajánlatkérő az opciós tételekre vonatkozóan megvásárlásra kerülő pontos mennyiséget nem
tud megadni, azonban az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek tervezett/tájékoztató
mennyiségek, amelyek az Ajánlatkérő korábbi felhasználási tapasztalatai alapján a szerződés
időszakára várható fogyásra tekintettel kerültek megadásra.
Az Ajánlattevő az ajánlat megtétele során tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő pontos mennyiséget
az opciós mennyiségek megosztásában nem tud megadni.
Ajánlakétrő a szerződés hatálya alatt, a szerződés megszűnését megelőző 30. napig jogosult a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelés leadására és Ajánlattevő ezen
időtartama alatt jogosult egyedi megrendelés befogadására és teljesítésére.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) megjelölt valamennyi
termék megrendelésére és/vagy a keretösszeg kimerítésére az opciós tételek vonatkozásában,
melyet Eladó tudomásul vesz és elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása a Vevő részére megrendelési
kötelezettséget nem jelent, így Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, amennyiben Vevő nem,

vagy csak részben él vételi jogával, úgy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít.
Opciós keretösszeg mértéke: bruttó 5.452.506,1 FT
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: 15600000-4 Malomipari termékek,keményítők és kem.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15600000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hántolt árpa (árpagyöngy) 500gr-os 1 kg
Búzadara 1 kg-os 380 kg
Búzaliszt (BL 55) 50 kg-os 3 000 kg
Fényezetlen B rizs 50 kg-os 3 600 kg
Rétesliszt (BFF 55) 1kg-os 360 kg
Zsemlemorzsa 20 kg-os 640 kg
Szójakocka 100 gr/csom 2 kg
Szójagranulátum 150 gr/csom 2 kg
Kukoricaliszt 10 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 nettó egységárak az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében
azonosak.

Az Ajánlatkérő által – ajánlati részenként külön-külön – megkötni kívánt szerződések értéke a
termékek alapmennyiségeinek összesített vételára és az opciós tételek maximális keretösszege
együttes összegében került meghatározásra.
Az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszegére tekintettel felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek nem minősülnek szerződéses
mennyiségeknek.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott terméktípusok
tekintetében az opciós mennyiségekből valamennyit megrendeli.
Az „Ártáblázat”-ban az opciós mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy
az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Ajánlati összár (nettó Ft)” alapján az
Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.
Az Ajánlatkérő az opciós tételekre vonatkozóan megvásárlásra kerülő pontos mennyiséget nem
tud megadni, azonban az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek tervezett/tájékoztató
mennyiségek, amelyek az Ajánlatkérő korábbi felhasználási tapasztalatai alapján a szerződés
időszakára várható fogyásra tekintettel kerültek megadásra.
Az Ajánlattevő az ajánlat megtétele során tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő pontos mennyiséget
az opciós mennyiségek megosztásában nem tud megadni.
Ajánlakétrő a szerződés hatálya alatt, a szerződés megszűnését megelőző 30. napig jogosult a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelés leadására és Ajánlattevő ezen
időtartama alatt jogosult egyedi megrendelés befogadására és teljesítésére.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) megjelölt valamennyi
termék megrendelésére és/vagy a keretösszeg kimerítésére az opciós tételek vonatkozásában,
melyet Eladó tudomásul vesz és elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása a Vevő részére megrendelési
kötelezettséget nem jelent, így Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, amennyiben Vevő nem,
vagy csak részben él vételi jogával, úgy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít.
Opciós keretösszeg mértéke: bruttó 441.624,1 Ft.
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: 15810000-9 Kenyér,frisspéksütemények és cukr.s.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Termék megnevezése Alapmennyiség Me.
Félbarna kenyér 1 kg-os szeletelt csomagolt 32 000 kg
Uzsonnat kenyér 750 gr-os 40 kg
Mákos beigli 500 gr-os 30 kg
Diós beigli 500 gr-os 30 kg
Briős 60 gr-os csomagolt 13 200 db
Lekváros bukta 68 gr-os csomagolt 700 db
Túrós táska 73 gr-os csomagolt 1 500 db
Mákos búrkifli 63 gr-os csomagolt 800 db
Dejós búrkifli 63 gr-os csomagolt 900 db
Kakaós csiga 53 gr-os csomagolt 60 db
Zsemle vizes 54 gr-os 10 db-os gyűjtőcsomagolásban 9 600 db
Kifli tejes 44 gr-os 10 db-os gyűjtőcsomagolásban 330 db
Graham zsemle 50 gr-os 10 db-os gyűjtőcsomagolásban 65 000 db
Búzakorpás kifli 44 gr-os 10 db-os gyűjtőcsomagolásban 66 000 db
Pogácsa sajtos 75 gr-os csomagolt 240 db

Pogácsa burgonyás 75 gr-os csomagolt 740 db
Pogácsa tepertős 75 gr-os csomagolt 380 db
Almás pite 60 gr-os 1 500 db
Meggyes pite 60 gr-os 1 100 db
Túrós pite 60 gr-os 1 300 db
Mákos pite 60 gr-os 1 100 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 nettó egységárak az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében
azonosak.
Az Ajánlatkérő által – ajánlati részenként külön-külön – megkötni kívánt szerződések értéke a
termékek alapmennyiségeinek összesített vételára és az opciós tételek maximális keretösszege
együttes összegében került meghatározásra.
Az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszegére tekintettel felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek nem minősülnek szerződéses
mennyiségeknek.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott terméktípusok
tekintetében az opciós mennyiségekből valamennyit megrendeli.
Az „Ártáblázat”-ban az opciós mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy
az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Ajánlati összár (nettó Ft)” alapján az
Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.
Az Ajánlatkérő az opciós tételekre vonatkozóan megvásárlásra kerülő pontos mennyiséget nem
tud megadni, azonban az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek tervezett/tájékoztató
mennyiségek, amelyek az Ajánlatkérő korábbi felhasználási tapasztalatai alapján a szerződés
időszakára várható fogyásra tekintettel kerültek megadásra.
Az Ajánlattevő az ajánlat megtétele során tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő pontos mennyiséget
az opciós mennyiségek megosztásában nem tud megadni.
Ajánlakétrő a szerződés hatálya alatt, a szerződés megszűnését megelőző 30. napig jogosult a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelés leadására és Ajánlattevő ezen
időtartama alatt jogosult egyedi megrendelés befogadására és teljesítésére.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) megjelölt valamennyi
termék megrendelésére és/vagy a keretösszeg kimerítésére az opciós tételek vonatkozásában,
melyet Eladó tudomásul vesz és elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása a Vevő részére megrendelési
kötelezettséget nem jelent, így Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, amennyiben Vevő nem,

vagy csak részben él vételi jogával, úgy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít.
Opciós keretösszeg mértéke: bruttó 3.745.811,8 Ft.
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: 15820000-2 Kétszersültek,kekszek,tartósított cukr.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Termék megnevezése Alapmennyiség Me.
Babapiskóta 100 gr/csom 70 kg
Gluténmentes extrudált kenyér natúr ízesítésű 125 gr/csom 35 kg
Háztartási keksz 1000 gr-os 150 kg
Reggeliző keksz 5 féle gabonából (38 % zabpehely, teljes kiőrlésű búzaliszt, tönkölybúzaliszt,
rozsliszt,árpaliszt), 50 gr/db, 2 800 cs
Mézessütemény sárgabarackos csomagolt 45 gr/ db 3 800 cs
Piskótaszelet barackos csomagolt 25 gr/db 1 900 cs
Piskótaszelet kakaós csomagolt 25 gr/db 1 900 cs
(cs = csomag)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 nettó egységárak az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében
azonosak.

Az Ajánlatkérő által – ajánlati részenként külön-külön – megkötni kívánt szerződések értéke a
termékek alapmennyiségeinek összesített vételára és az opciós tételek maximális keretösszege
együttes összegében került meghatározásra.
Az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszegére tekintettel felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek nem minősülnek szerződéses
mennyiségeknek.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott terméktípusok
tekintetében az opciós mennyiségekből valamennyit megrendeli.
Az „Ártáblázat”-ban az opciós mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy
az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Ajánlati összár (nettó Ft)” alapján az
Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.
Az Ajánlatkérő az opciós tételekre vonatkozóan megvásárlásra kerülő pontos mennyiséget nem
tud megadni, azonban az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek tervezett/tájékoztató
mennyiségek, amelyek az Ajánlatkérő korábbi felhasználási tapasztalatai alapján a szerződés
időszakára várható fogyásra tekintettel kerültek megadásra.
Az Ajánlattevő az ajánlat megtétele során tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő pontos mennyiséget
az opciós mennyiségek megosztásában nem tud megadni.
Ajánlakétrő a szerződés hatálya alatt, a szerződés megszűnését megelőző 30. napig jogosult a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelés leadására és Ajánlattevő ezen
időtartama alatt jogosult egyedi megrendelés befogadására és teljesítésére.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) megjelölt valamennyi
termék megrendelésére és/vagy a keretösszeg kimerítésére az opciós tételek vonatkozásában,
melyet Eladó tudomásul vesz és elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása a Vevő részére megrendelési
kötelezettséget nem jelent, így Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, amennyiben Vevő nem,
vagy csak részben él vételi jogával, úgy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít.
Opciós keretösszeg mértéke: bruttó 305.675 Ft.
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: 15830000-5 Cukor és cukortermékek
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15830000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Termék megnevezése Alapmennyiség Me.
Kristálycukor 50 kg-os 9 100 kg
Cukorliszt 20 kg-os 180 kg
Mokkacukor 500 gr-os 20 kg
Vegyes virágméz 1000 gr/üveg 2 kg
Mini méz 25 gr-os 15 500 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 nettó egységárak az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében
azonosak.
Az Ajánlatkérő által – ajánlati részenként külön-külön – megkötni kívánt szerződések értéke a
termékek alapmennyiségeinek összesített vételára és az opciós tételek maximális keretösszege
együttes összegében került meghatározásra.
Az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszegére tekintettel felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek nem minősülnek szerződéses
mennyiségeknek.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott terméktípusok
tekintetében az opciós mennyiségekből valamennyit megrendeli.
Az „Ártáblázat”-ban az opciós mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy
az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Ajánlati összár (nettó Ft)” alapján az
Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.
Az Ajánlatkérő az opciós tételekre vonatkozóan megvásárlásra kerülő pontos mennyiséget nem
tud megadni, azonban az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek tervezett/tájékoztató
mennyiségek, amelyek az Ajánlatkérő korábbi felhasználási tapasztalatai alapján a szerződés
időszakára várható fogyásra tekintettel kerültek megadásra.
Az Ajánlattevő az ajánlat megtétele során tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő pontos mennyiséget
az opciós mennyiségek megosztásában nem tud megadni.
Ajánlakétrő a szerződés hatálya alatt, a szerződés megszűnését megelőző 30. napig jogosult a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelés leadására és Ajánlattevő ezen
időtartama alatt jogosult egyedi megrendelés befogadására és teljesítésére.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) megjelölt valamennyi
termék megrendelésére és/vagy a keretösszeg kimerítésére az opciós tételek vonatkozásában,
melyet Eladó tudomásul vesz és elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása a Vevő részére megrendelési
kötelezettséget nem jelent, így Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, amennyiben Vevő nem,
vagy csak részben él vételi jogával, úgy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít.
Opciós keretösszeg mértéke: bruttó 475.202,9 Ft.
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: 15840000-8 Kakaó, csokoládé, cukoráruk
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

15840000-8

NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Termék megnevezése Alapmennyiség Me.
Kakaópor 20-22 % kakaótartalommal 1 kg-os 140 kg
Többrétegű töltött ostya klf.ízesítéssel 1 kg-os 40 kg
Kakaós krémmel töltött ostya kakaós tejbevonó masszával mártva 32 gr-os 8 000 db
Műzliszelet gyümölcsös 20 gr-os 3 000 db
Műzliszelet csokoládé talppal 20 gr-os 3 000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 nettó egységárak az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében
azonosak.
Az Ajánlatkérő által – ajánlati részenként külön-külön – megkötni kívánt szerződések értéke a
termékek alapmennyiségeinek összesített vételára és az opciós tételek maximális keretösszege
együttes összegében került meghatározásra.
Az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszegére tekintettel felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek nem minősülnek szerződéses
mennyiségeknek.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott terméktípusok
tekintetében az opciós mennyiségekből valamennyit megrendeli.
Az „Ártáblázat”-ban az opciós mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy
az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Ajánlati összár (nettó Ft)” alapján az
Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.
Az Ajánlatkérő az opciós tételekre vonatkozóan megvásárlásra kerülő pontos mennyiséget nem
tud megadni, azonban az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek tervezett/tájékoztató
mennyiségek, amelyek az Ajánlatkérő korábbi felhasználási tapasztalatai alapján a szerződés
időszakára várható fogyásra tekintettel kerültek megadásra.
Az Ajánlattevő az ajánlat megtétele során tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő pontos mennyiséget
az opciós mennyiségek megosztásában nem tud megadni.
Ajánlakétrő a szerződés hatálya alatt, a szerződés megszűnését megelőző 30. napig jogosult a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelés leadására és Ajánlattevő ezen
időtartama alatt jogosult egyedi megrendelés befogadására és teljesítésére.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) megjelölt valamennyi
termék megrendelésére és/vagy a keretösszeg kimerítésére az opciós tételek vonatkozásában,

melyet Eladó tudomásul vesz és elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása a Vevő részére megrendelési
kötelezettséget nem jelent, így Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, amennyiben Vevő nem,
vagy csak részben él vételi jogával, úgy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít.
Opciós keretösszeg mértéke: bruttó 238.907 Ft.
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: 15850000-1 Tésztafélék
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15850000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Termék megnevezése Alapmennyiség Me.
Leves tészta durum klf. 5 kg-os 980 kg
Köret tészta durum klf. 5 kg - os 3 200 kg
Tarhonya durum 5 kg-os 490 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 nettó egységárak az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében
azonosak.
Az Ajánlatkérő által – ajánlati részenként külön-külön – megkötni kívánt szerződések értéke a
termékek alapmennyiségeinek összesített vételára és az opciós tételek maximális keretösszege
együttes összegében került meghatározásra.

Az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszegére tekintettel felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek nem minősülnek szerződéses
mennyiségeknek.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott terméktípusok
tekintetében az opciós mennyiségekből valamennyit megrendeli.
Az „Ártáblázat”-ban az opciós mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy
az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Ajánlati összár (nettó Ft)” alapján az
Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.
Az Ajánlatkérő az opciós tételekre vonatkozóan megvásárlásra kerülő pontos mennyiséget nem
tud megadni, azonban az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek tervezett/tájékoztató
mennyiségek, amelyek az Ajánlatkérő korábbi felhasználási tapasztalatai alapján a szerződés
időszakára várható fogyásra tekintettel kerültek megadásra.
Az Ajánlattevő az ajánlat megtétele során tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő pontos mennyiséget
az opciós mennyiségek megosztásában nem tud megadni.
Ajánlakétrő a szerződés hatálya alatt, a szerződés megszűnését megelőző 30. napig jogosult a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelés leadására és Ajánlattevő ezen
időtartama alatt jogosult egyedi megrendelés befogadására és teljesítésére.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) megjelölt valamennyi
termék megrendelésére és/vagy a keretösszeg kimerítésére az opciós tételek vonatkozásában,
melyet Eladó tudomásul vesz és elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása a Vevő részére megrendelési
kötelezettséget nem jelent, így Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, amennyiben Vevő nem,
vagy csak részben él vételi jogával, úgy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít.
Opciós keretösszeg mértéke: bruttó 413.360 Ft.
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: 15860000-4 Kávé, tea, és kapcsolódó termékek
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15860000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Termék megnevezése Alapmennyiség Me.
Pótkávékeverék 5 kg-os klf. 190 kg
Szálas tea 250 gr-os aromazáró 190 kg
Filteres fekete tea klf.gyümölcs ízesítéssel 15 dob
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 nettó egységárak az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében
azonosak.
Az Ajánlatkérő által – ajánlati részenként külön-külön – megkötni kívánt szerződések értéke a
termékek alapmennyiségeinek összesített vételára és az opciós tételek maximális keretösszege
együttes összegében került meghatározásra.
Az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszegére tekintettel felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek nem minősülnek szerződéses
mennyiségeknek.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott terméktípusok
tekintetében az opciós mennyiségekből valamennyit megrendeli.
Az „Ártáblázat”-ban az opciós mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy
az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Ajánlati összár (nettó Ft)” alapján az
Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.
Az Ajánlatkérő az opciós tételekre vonatkozóan megvásárlásra kerülő pontos mennyiséget nem
tud megadni, azonban az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek tervezett/tájékoztató
mennyiségek, amelyek az Ajánlatkérő korábbi felhasználási tapasztalatai alapján a szerződés
időszakára várható fogyásra tekintettel kerültek megadásra.
Az Ajánlattevő az ajánlat megtétele során tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő pontos mennyiséget
az opciós mennyiségek megosztásában nem tud megadni.
Ajánlakétrő a szerződés hatálya alatt, a szerződés megszűnését megelőző 30. napig jogosult a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelés leadására és Ajánlattevő ezen
időtartama alatt jogosult egyedi megrendelés befogadására és teljesítésére.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) megjelölt valamennyi
termék megrendelésére és/vagy a keretösszeg kimerítésére az opciós tételek vonatkozásában,
melyet Eladó tudomásul vesz és elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása a Vevő részére megrendelési
kötelezettséget nem jelent, így Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, amennyiben Vevő nem,
vagy csak részben él vételi jogával, úgy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít.
Opciós keretösszeg mértéke: bruttó 146.168,6 Ft.
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: 15870000-7 Ételízesítők és fűszerek
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15870000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Termék megnevezése Alapmennyiség Me.
Ételecet 20 %-os 1l-es 300 lit

Ételízesítő vödrös 3 kg-os , hozzáadott só és ízfokozó nélkül (19 % szárított zöldségek, 2,5 % petrezselyem)
150 kg
Őrölt fahéj 250 g-os 2 kg
Fűszerpaprikaőrlemény 1 kg-os 50 kg
Vagdalt alap 2 kg-os 10 kg
Pörkölt alap 2 kg-os 5 kg
Köménymag egész 250 gr-os 6 kg
Majoranna morzsolt 250 gr-os 3 kg
Tárkony 5-25 gr-os 0,5 kg
Asztali só finomított vákumos 1 kg-os 1 600 kg
Szegfűszeg egész 250 g-os 1,5 kg
Vanílincukor 10 g/csomag 150 db
Őrölt bors fekete 1 kg-os 20 kg
Babérlevél egész 250 gr-os 2 kg
Citromsav 500 gr-os 110 kg
Szerecsendió őrölt 250 gr-os 2,5 kg
Mazsola 100 g-os 5 kg
Szárnyas fűszerkeverék 1 kg-os 10 kg
Mustár 720 ml/db 60 db
Majonéz 670 gr/db 9 db
Mustár 10 gr/ db 3000 db
Ketchup 10 gr/db 1400 db
Majonéz 15 gr/db 800 db
Majonézes torma 160 gr/tubus 20 db
Piros-Arany 160 gr/tubus 20 db
Ecetes torma 200gr/db 8 db
Zselatin 10gr/csomag 15 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 nettó egységárak az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében
azonosak.
Az Ajánlatkérő által – ajánlati részenként külön-külön – megkötni kívánt szerződések értéke a
termékek alapmennyiségeinek összesített vételára és az opciós tételek maximális keretösszege
együttes összegében került meghatározásra.

Az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszegére tekintettel felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek nem minősülnek szerződéses
mennyiségeknek.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott terméktípusok
tekintetében az opciós mennyiségekből valamennyit megrendeli.
Az „Ártáblázat”-ban az opciós mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy
az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Ajánlati összár (nettó Ft)” alapján az
Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.
Az Ajánlatkérő az opciós tételekre vonatkozóan megvásárlásra kerülő pontos mennyiséget nem
tud megadni, azonban az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek tervezett/tájékoztató
mennyiségek, amelyek az Ajánlatkérő korábbi felhasználási tapasztalatai alapján a szerződés
időszakára várható fogyásra tekintettel kerültek megadásra.
Az Ajánlattevő az ajánlat megtétele során tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő pontos mennyiséget
az opciós mennyiségek megosztásában nem tud megadni.
Ajánlakétrő a szerződés hatálya alatt, a szerződés megszűnését megelőző 30. napig jogosult a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelés leadására és Ajánlattevő ezen
időtartama alatt jogosult egyedi megrendelés befogadására és teljesítésére.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) megjelölt valamennyi
termék megrendelésére és/vagy a keretösszeg kimerítésére az opciós tételek vonatkozásában,
melyet Eladó tudomásul vesz és elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása a Vevő részére megrendelési
kötelezettséget nem jelent, így Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, amennyiben Vevő nem,
vagy csak részben él vételi jogával, úgy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít.
Opciós keretösszeg mértéke: bruttó 258.479,3 Ft.
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: 15890000-3 Máshová nem sorolt különféle élelmisze
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15890000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Termék megnevezése Alapmennyiség Me.
Zöldségerőleves 40 kg
Spárgakrém leves 140 kg
Póréhagyma krémleves 5 kg
Brokkoli krémleves 70 kg
Zellerkrém leves 15 kg
Kínai édes-savanyúalap 5 kg
Bolognese tésztaszósz 50 kg
Tárkonyos leves 40 kg
Chili con carne alap 15 kg
Kukoricakrémleves 18 kg
Sajtmártás 15 kg
Sajtkrémleves 35 kg
Sütőélesztő instant 11 gr-os 150 cs
Sütőpor 10gr/csom. 20 cs
Shake vanília ( tejben oldódó ) 100 gr/csom. 100 cs
Shake banán ( tejben oldódó ) 100 gr/csom. 100 cs
Shake eper ( tejben oldódó ) 100 gr/csom. 100 cs
Instant teapor hideg/meleg vízben oldódó, klf.ízesítésű, 0,5kg/csom (Cukor = 0,3g/100 ml) 15 cs

Pudingpor klf. Ízesítésű 4 kg
(cs=csomag)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 nettó egységárak az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében
azonosak.
Az Ajánlatkérő által – ajánlati részenként külön-külön – megkötni kívánt szerződések értéke a
termékek alapmennyiségeinek összesített vételára és az opciós tételek maximális keretösszege
együttes összegében került meghatározásra.
Az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszegére tekintettel felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek nem minősülnek szerződéses
mennyiségeknek.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott terméktípusok
tekintetében az opciós mennyiségekből valamennyit megrendeli.
Az „Ártáblázat”-ban az opciós mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy
az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Ajánlati összár (nettó Ft)” alapján az
Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.
Az Ajánlatkérő az opciós tételekre vonatkozóan megvásárlásra kerülő pontos mennyiséget nem
tud megadni, azonban az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek tervezett/tájékoztató
mennyiségek, amelyek az Ajánlatkérő korábbi felhasználási tapasztalatai alapján a szerződés
időszakára várható fogyásra tekintettel kerültek megadásra.
Az Ajánlattevő az ajánlat megtétele során tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő pontos mennyiséget
az opciós mennyiségek megosztásában nem tud megadni.
Ajánlakétrő a szerződés hatálya alatt, a szerződés megszűnését megelőző 30. napig jogosult a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelés leadására és Ajánlattevő ezen
időtartama alatt jogosult egyedi megrendelés befogadására és teljesítésére.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) megjelölt valamennyi
termék megrendelésére és/vagy a keretösszeg kimerítésére az opciós tételek vonatkozásában,
melyet Eladó tudomásul vesz és elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása a Vevő részére megrendelési
kötelezettséget nem jelent, így Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, amennyiben Vevő nem,
vagy csak részben él vételi jogával, úgy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít.
Opciós keretösszeg mértéke: bruttó 600.522,7 Ft.
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: 15896000-5 Mélyfagyasztott termékek
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Termék megnevezése Alapmennyiség Me.
Vegyesfőzelék 1200 kg
Karalábé kocka 320 kg
Karfiolrózsa 35 mm feletti átmérővel 780 kg
Kelbimbó 510 kg
Meggy felezett 60 kg
Egres 60 kg
Szilva felezett 70 kg
Parajkrém 2,5 kg-os 650 kg
Derelye ízes 260 kg
Szilvásgombóc 190 kg
Nudli 350 kg
Sztrapacska 80 kg
Gyalult tök 4 kg-os 1200 kg
Sárgahüvelyű bab 1900 kg
Zöldhüvelyű bab 1000 kg
Zöldborsó 1500 kg
Sárgarépa kocka 1100 kg
Sóskakrém 2,5 kg-os 70 kg
Zeller kocka 125 kg
Petrezselyemgyökér kocka 900 kg
Brokkoli 750 kg
Hasábburgonya sütőben süthető 50 kg
Morzsolt csemege kukorica natúr 380 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 nettó egységárak az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében
azonosak.
Az Ajánlatkérő által – ajánlati részenként külön-külön – megkötni kívánt szerződések értéke a
termékek alapmennyiségeinek összesített vételára és az opciós tételek maximális keretösszege
együttes összegében került meghatározásra.
Az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszegére tekintettel felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek nem minősülnek szerződéses
mennyiségeknek.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott terméktípusok
tekintetében az opciós mennyiségekből valamennyit megrendeli.
Az „Ártáblázat”-ban az opciós mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy
az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Ajánlati összár (nettó Ft)” alapján az
Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.
Az Ajánlatkérő az opciós tételekre vonatkozóan megvásárlásra kerülő pontos mennyiséget nem
tud megadni, azonban az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek tervezett/tájékoztató
mennyiségek, amelyek az Ajánlatkérő korábbi felhasználási tapasztalatai alapján a szerződés
időszakára várható fogyásra tekintettel kerültek megadásra.
Az Ajánlattevő az ajánlat megtétele során tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő pontos mennyiséget
az opciós mennyiségek megosztásában nem tud megadni.
Ajánlakétrő a szerződés hatálya alatt, a szerződés megszűnését megelőző 30. napig jogosult a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelés leadására és Ajánlattevő ezen
időtartama alatt jogosult egyedi megrendelés befogadására és teljesítésére.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) megjelölt valamennyi
termék megrendelésére és/vagy a keretösszeg kimerítésére az opciós tételek vonatkozásában,
melyet Eladó tudomásul vesz és elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása a Vevő részére megrendelési
kötelezettséget nem jelent, így Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, amennyiben Vevő nem,
vagy csak részben él vételi jogával, úgy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít.
Opciós keretösszeg mértéke: bruttó 1.179.558,7 Ft.
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: 15880000-0 Különleges élelmiszerek
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15880000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Termék megnevezése Alapmennyiség Me.
Mesterséges édesítő tabletta 1200 db/dob. 20 dob
Diabetikus többrétegű töltött ostya klf.ízesítésű 3 kg-os 190 kg
Diabetikus méz ( mézpótló ) 25 gr-os 1 200 dob
Diabetikus almabefőtt 720 ml-es 480 lit
Diabetikus mini jam klf. Ízesítésű 20 gr-os 5 800 dob
Diabetikus meggybefőtt 720 ml-es 160 lit

Glukonon 5 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 nettó egységárak az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében
azonosak.
Az Ajánlatkérő által – ajánlati részenként külön-külön – megkötni kívánt szerződések értéke a
termékek alapmennyiségeinek összesített vételára és az opciós tételek maximális keretösszege
együttes összegében került meghatározásra.
Az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszegére tekintettel felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek nem minősülnek szerződéses
mennyiségeknek.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott terméktípusok
tekintetében az opciós mennyiségekből valamennyit megrendeli.
Az „Ártáblázat”-ban az opciós mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy
az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Ajánlati összár (nettó Ft)” alapján az
Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.
Az Ajánlatkérő az opciós tételekre vonatkozóan megvásárlásra kerülő pontos mennyiséget nem
tud megadni, azonban az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek tervezett/tájékoztató
mennyiségek, amelyek az Ajánlatkérő korábbi felhasználási tapasztalatai alapján a szerződés
időszakára várható fogyásra tekintettel kerültek megadásra.
Az Ajánlattevő az ajánlat megtétele során tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő pontos mennyiséget
az opciós mennyiségek megosztásában nem tud megadni.
Ajánlakétrő a szerződés hatálya alatt, a szerződés megszűnését megelőző 30. napig jogosult a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelés leadására és Ajánlattevő ezen
időtartama alatt jogosult egyedi megrendelés befogadására és teljesítésére.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) megjelölt valamennyi
termék megrendelésére és/vagy a keretösszeg kimerítésére az opciós tételek vonatkozásában,
melyet Eladó tudomásul vesz és elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása a Vevő részére megrendelési
kötelezettséget nem jelent, így Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, amennyiben Vevő nem,
vagy csak részben él vételi jogával, úgy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít.
Opciós keretösszeg mértéke: bruttó 187.291 Ft.
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: 15900000-7 Italok
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15900000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Termék megnevezése Alapmennyiség Me.
Szénsavas ásványvíz 1,5 lit.-es ,műanyag nem visszaváltható palackban 600 lit
Ásványvíz csendes 1,5 lit.-es, műanyag nem visszaváltható palackban 600 lit
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 nettó egységárak az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében
azonosak.
Az Ajánlatkérő által – ajánlati részenként külön-külön – megkötni kívánt szerződések értéke a
termékek alapmennyiségeinek összesített vételára és az opciós tételek maximális keretösszege
együttes összegében került meghatározásra.
Az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszegére tekintettel felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek nem minősülnek szerződéses
mennyiségeknek.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott terméktípusok
tekintetében az opciós mennyiségekből valamennyit megrendeli.
Az „Ártáblázat”-ban az opciós mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy
az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Ajánlati összár (nettó Ft)” alapján az
Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.
Az Ajánlatkérő az opciós tételekre vonatkozóan megvásárlásra kerülő pontos mennyiséget nem
tud megadni, azonban az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek tervezett/tájékoztató

mennyiségek, amelyek az Ajánlatkérő korábbi felhasználási tapasztalatai alapján a szerződés
időszakára várható fogyásra tekintettel kerültek megadásra.
Az Ajánlattevő az ajánlat megtétele során tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő pontos mennyiséget
az opciós mennyiségek megosztásában nem tud megadni.
Ajánlakétrő a szerződés hatálya alatt, a szerződés megszűnését megelőző 30. napig jogosult a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelés leadására és Ajánlattevő ezen
időtartama alatt jogosult egyedi megrendelés befogadására és teljesítésére.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) megjelölt valamennyi
termék megrendelésére és/vagy a keretösszeg kimerítésére az opciós tételek vonatkozásában,
melyet Eladó tudomásul vesz és elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása a Vevő részére megrendelési
kötelezettséget nem jelent, így Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, amennyiben Vevő nem,
vagy csak részben él vételi jogával, úgy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít.
Opciós keretösszeg mértéke: bruttó 13.518,5 Ft.
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: 03220000-9Zöldség,gyümölcs,dióféle 03142500-3Tojas
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

03142500-3

További tárgyak:
03220000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő I.1) pont szerinti címe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Termék megnevezése Alapmennyiség Me.
Burgonya 23 400 kg
Cékla * 110 kg
Fokhagyma 50 kg
Karalábé 960 kg
Fejes káposzta 2 250 kg
Vörös káposzta * 280 kg
Kelkáposzta 1 800 kg
Kínai kel 80 kg
Karfiol 100 kg
Paradicsom üh.II.o. maximum 8-10 dkg/db " 3 600 kg
Sárgarépa 3 100 kg
Kígyóuborka II.o. " 2700 kg
Vöröshagyma 1 800 kg
Zeller 600 kg
Cukkini " 90 kg
Padlizsán " 20 kg
TV paprika 4-7-es " 2 400 kg
Gomba I.o. 420 kg
Gomba I.o. tálcás 80 kg
Alma II.o.maximum 60-65 mm/db 12 200 kg
Körte 500 kg
Narancs * 4100 kg
Mandarin * 140 kg
Banán * 1150 kg
Szilva " 70 kg
Csemege szőlő (Pannónia ) " 160 kg

Kiwi * 400 kg
Őszibarack " 1200 kg
Nektarin " 150 kg
Dióbél 5 kg
Mák 65 kg
Étkezési tarkabab száraz 180 kg
Étkezési hántolt felezett sárgaborsó 220 kg
Étkezési lencse 180 kg
Citrom 80 kg
Kapor 690 csom
Retek, jégcsap, fehér * 2200 kg
Zöldhagyma * 7 300 csom
Póréhagyma * 2 800 db
Retek, piros, csomós II.o. * 7 100 csom
Fejes saláta I.o. " 1 150 db
Petrezselyemzöld 9 000 csom
Tyúktojás friss M.-es , 30db/tálca 36 000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 nettó egységárak az alapmennyiség és az opciós mennyiség tekintetében
azonosak.
Az Ajánlatkérő által – ajánlati részenként külön-külön – megkötni kívánt szerződések értéke a
termékek alapmennyiségeinek összesített vételára és az opciós tételek maximális keretösszege
együttes összegében került meghatározásra.
Az opciós tételek megrendeléseinek maximális keretösszegére tekintettel felhívjuk az Ajánlattevők
figyelmét, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek nem minősülnek szerződéses
mennyiségeknek.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy az „Ártáblázat”-ban megadott terméktípusok
tekintetében az opciós mennyiségekből valamennyit megrendeli.
Az „Ártáblázat”-ban az opciós mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és arra szolgálnak, hogy
az Ajánlattevők által megadott egységárak alapján számított „Ajánlati összár (nettó Ft)” alapján az
Ajánlatkérő összehasonlítsa egymással az ajánlati árakat az értékelés során.
Az Ajánlatkérő az opciós tételekre vonatkozóan megvásárlásra kerülő pontos mennyiséget nem
tud megadni, azonban az „Ártáblázat”-ban megadott opciós mennyiségek tervezett/tájékoztató

mennyiségek, amelyek az Ajánlatkérő korábbi felhasználási tapasztalatai alapján a szerződés
időszakára várható fogyásra tekintettel kerültek megadásra.
Az Ajánlattevő az ajánlat megtétele során tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő pontos mennyiséget
az opciós mennyiségek megosztásában nem tud megadni.
Ajánlakétrő a szerződés hatálya alatt, a szerződés megszűnését megelőző 30. napig jogosult a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelés leadására és Ajánlattevő ezen
időtartama alatt jogosult egyedi megrendelés befogadására és teljesítésére.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az 1. számú mellékletben (Ártáblázat) megjelölt valamennyi
termék megrendelésére és/vagy a keretösszeg kimerítésére az opciós tételek vonatkozásában,
melyet Eladó tudomásul vesz és elfogad. Tehát a vételi jog gyakorlása a Vevő részére megrendelési
kötelezettséget nem jelent, így Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, amennyiben Vevő nem,
vagy csak részben él vételi jogával, úgy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít.
Opciós keretösszeg mértéke: bruttó 7.306.760,1 Ft.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bek.ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. E tekintetben AK külön felhívja a figyelmet a Kbt. 62 §
(1) bekezdés q) pontja szerinti kizáró ok alkalmazására. AK kizárja az eljárásból azt az ATőt (közös
ATőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a Kbt.
62.§ (1) - (2) bek.ben foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Az ATnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Kormányrendelet(továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm.r.) II. Fejezetének megfelelően, az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.nek hatálya alá.
Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. §, 10. §, 12. §, 14. § és 16. §
szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.ben foglaltaknak megfelelően
közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló
adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a 321/2015
(X.30.) Korm. r. 15 § (1)bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az
egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 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 AK - ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK a kizáró okok kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt.
64 §-ra.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1)
szerint valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ATnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. r. II. Fejezetének megfelelően,az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel aKbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát,nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes
információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek
valómegfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. - P/18.
A Kbt. 65. § (1) bek.nek a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bek.nek c) pontja
alapján nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben a közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, annak
megfelelően,hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését.
Ha az AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. r.19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által
megfelelőnek tekintett egyébnyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítőtájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban,
több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ATezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kárt megtérítéséért.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 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 AK - ellenkező bizonyításig -az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati
felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya
szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen legalább az
alábbiakat:
1.ajánlati rész: legalább nettó 17.000.000,- Ft-ot.
2.ajánlati rész: legalább nettó 54.000,- Ft-ot.
3.ajánlati rész: legalább nettó 2.800.000,- Ft-ot.
4.ajánlati rész: legalább nettó 1.700.000,- Ft-ot.
5.ajánlati rész: legalább nettó 11.900.000,- Ft-ot.
6.ajánlati rész: legalább nettó 790.000,- Ft-ot.
7.ajánlati rész: legalább nettó 7.800.000,- Ft-ot.
8.ajánlati rész: legalább nettó 500.000,- Ft-ot.
9.ajánlati rész: legalább nettó 900.000 ,- Ft-ot.
10.ajánlati rész: legalább nettó 400.000,- Ft-ot.
11.ajánlati rész: legalább nettó 750.000,- Ft-ot.
12.ajánlati rész: legalább nettó 200.000,- Ft-ot.
13.ajánlati rész: legalább nettó 450.000,- Ft-ot.
14.ajánlati rész: legalább nettó 1.100.000,- Ft-ot.
15.ajánlati rész: legalább nettó 2.200.000,- Ft-ot.
16.ajánlati rész: legalább nettó 300.000,- Ft-ot.

17.ajánlati rész: legalább nettó 25.000,- Ft-ot.
18.ajánlati rész: legalább nettó 14.400.000,- Ft-ot.
A fenti "közbeszerzés tárgya" fogalma: ajánlati részenként külön-külön a következőek:
1. ajánlati rész: Állati termékek hús és húskészítmények adásvétele leszállítással
2.ajánlati rész: Halkészítmények és tartósított halak adásvétele leszállítással
3.ajánlati rész: Gyümölcs,zöldségfélék és kapcsolódó termékek adásvétele leszállítással
4.ajánlati rész: Állati vagy növényi olajok és zsírok adásvétele leszállítással
5. ajánlati rész:Tejtermék adásvétele leszállítással
6.ajánlati rész: Malomipari termékek,keményítők és keményítőtermékek adásvétele leszállítással
7.ajánlati rész:Kenyér,friss péksütemények és cukrászsütemények adásvétele leszállítással
8.ajánlati rész: Kétszersültek,kekszek,tartósított cukrászsütemények és torták adásvétele
leszállítással
9.ajánlati rész: Cukor és cukortermékek adásvétele leszállítással
10.ajánlati rész: Kakaó, csokoládé, cukoráruk adásvétele leszállítással
11.ajánlati rész: Tésztafélék adásvétele leszállítással
12.ajánlati rész:Kávé, tea, és kapcsolódó termékek adásvétele leszállítással
13.ajánlati rész: Ételízesítők és fűszerek adásvétele leszállítással
14.ajánlati rész:Máshová nem sorolt különféle élelmiszerek és szárazáruk adásvétele leszállítással
15.ajánlati rész: Mélyfagyasztott termékek adásvétele leszállítással
16.ajánlati rész: Különleges élelmiszerek adásvétele leszállítással
17.ajánlati rész: Italok adásvétele leszállítással
18. ajánlati rész: Zöldségek, gyümölcsök és diófélék adásvétele leszállítással.
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. r. 1. §
(1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának
benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 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. Az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek
valómegfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1.
Az ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati
felhívásfeladásának napjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés
tárgya szerinti referenciáinak ismertetését, amelyet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (1) bek.
alapján kell gazolni.
A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és székhely),
— a teljesítés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági
minimumkövetelményeknek történőmegfelelés megállapítható legyen),
— a teljesítés idejét (a kezdés és a befejezés időpontját év/hónap/nap pontossággal megjelölve),
— ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF),
— továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Az igazolás szükség esetén a fentieken túl tartalmazzon minden olyan adatot, mely az
alkalmasságmegítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.
Ha egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben
konzorcium/közös ajánlattevők vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az
AK csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi (közös ajánlattevői)
tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket,
figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bek.ben meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról
szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ATk együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozópontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. A (8) bek.ben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bek.re és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bek.-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3
évben,a közbeszerzés tárgya szerinti szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített
olyan referenciá(kk)al, amely az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti termékek adásvételére leszállítással együtt - vonatkozott.
1.ajánlati rész: legalább nettó 17.000.000,- Ft-ot.
2.ajánlati rész: legalább nettó 54.000,- Ft-ot.
3.ajánlati rész: legalább nettó 2.800.000,- Ft-ot.
4.ajánlati rész: legalább nettó 1.700.000,- Ft-ot.
5.ajánlati rész: legalább nettó 11.900.000,- Ft-ot.
6.ajánlati rész: legalább nettó 790.000,- Ft-ot.
7.ajánlati rész: legalább nettó 7.800.000,- Ft-ot.
8.ajánlati rész: legalább nettó 500.000,- Ft-ot.
9.ajánlati rész: legalább nettó 900.000 ,- Ft-ot.
10.ajánlati rész: legalább nettó 400.000,- Ft-ot.
11.ajánlati rész: legalább nettó 750.000,- Ft-ot.
12.ajánlati rész: legalább nettó 200.000,- Ft-ot.
13.ajánlati rész: legalább nettó 450.000,- Ft-ot.
14.ajánlati rész: legalább nettó 1.100.000,- Ft-ot.
15.ajánlati rész: legalább nettó 2.200.000,- Ft-ot.
16.ajánlati rész: legalább nettó 300.000,- Ft-ot.
17.ajánlati rész: legalább nettó 25.000,- Ft-ot.
18.ajánlati rész: legalább nettó 14.400.000,- Ft-ot.
A fenti "közbeszerzés tárgya" fogalma: ajánlati részenként külön-külön a következőek:
1. ajánlati rész: Állati termékek hús és húskészítmények adásvétele leszállítással
2.ajánlati rész: Halkészítmények és tartósított halak adásvétele leszállítással
3.ajánlati rész: Gyümölcs,zöldségfélék és kapcsolódó termékek adásvétele leszállítással
4.ajánlati rész: Állati vagy növényi olajok és zsírok adásvétele leszállítással
5. ajánlati rész:Tejtermék adásvétele leszállítással
6.ajánlati rész: Malomipari termékek,keményítők és keményítőtermékek adásvétele leszállítással
7.ajánlati rész:Kenyér,friss péksütemények és cukrászsütemények adásvétele leszállítással
8.ajánlati rész: Kétszersültek,kekszek,tartósított cukrászsütemények és torták adásvétele
leszállítással
9.ajánlati rész: Cukor és cukortermékek adásvétele leszállítással
10.ajánlati rész: Kakaó, csokoládé, cukoráruk adásvétele leszállítással
11.ajánlati rész: Tésztafélék adásvétele leszállítással
12.ajánlati rész:Kávé, tea, és kapcsolódó termékek adásvétele leszállítással
13.ajánlati rész: Ételízesítők és fűszerek adásvétele leszállítással
14.ajánlati rész:Máshová nem sorolt különféle élelmiszerek és szárazáruk adásvétele leszállítással
15.ajánlati rész: Mélyfagyasztott termékek adásvétele leszállítással
16.ajánlati rész: Különleges élelmiszerek adásvétele leszállítással
17.ajánlati rész: Italok adásvétele leszállítással
18. ajánlati rész: Zöldségek, gyümölcsök és diófélék adásvétele leszállítással.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21.§ (1a) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 3 éven (azaz 36 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb 6 éven (azaz
72 hónapon) belül megkezdett adásvételek vehetők figyelembe.
Ugyanaz a referencia mindegyik ajánlati rész esetén figyelembe vehető, amennyiben teljesíti
az adott ajánlati rész min.előírásait. Adott ajánlati rész maximum 3 különböző szerződésből álló
referenciából tevődhet össze.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi ajánlati rész esetén:
A vételár megfizetése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésének megfelelően,számla
ellenében, banki átutalással forintban történik, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló
kormányrendelet alkalmazásával.
AK a pénztartozás teljesítésére 60 napos fizetési határidőt köt ki.
A Vevő saját forrásból rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
A jelen szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme a forint (Ft).
Vevő előleget nem fizet.
Késedelmi kötbér: A késedelemmel érintett leszállítandó áru, nettó értékének 5 százaléka a késedelem
minden megkezdett napjára.
Meghiúsulási kötbér: az adott rész tekintetében az összes mennyiségből még nem teljesített szerződés
szerinti szállítások nettó összértékének 20 %-a.
Továbbiak a KD-ben.
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: 2020/01/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A bontás az EKR-ben történik meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 2
órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási
eljárásra a424/2017(XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdései, valamint a Kbt. 68. § rendelkezései
az irányadók.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi ajánlati rész esetén:
1. AK az eljárást a Kbt.40.§(1)bek.alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes,
elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével bonyolítja le. 424/2017 (XII.19.) Korm.
r. 6. § (1) bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről
történő regisztráció szükséges.Kbt. 57.§(2)bek. alapján az AK előírja, hogy a KDkat ajánlatonként
legalább egy ATnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell
érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ATnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni. A közbeszerzési
dokumentumok nem átruházhatók.
2. Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
elektronikusan,jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani KD-ben
foglaltak alapján.
3. Csatolandó Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap. AT a 424/2017 (XII.19.) Korm. r.11.§ (1)bek.
alapján az AK által létrehozott elektronikus űrlapformájában köteles a felolvasólapot az ajánlat
részeként kitölteni.
4. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
-Az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya (min. teljes bizonyító erejű magánokiratban), azzal, hogy
a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti társaság esetén hiteles cégaláírási nyilatkozat (a
közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos
által ellenjegyzett aláírás-minta csatolása szükséges;
-A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazást;
-Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, kérjük
ajánlatában csatolja az erről szóló nyilatkozatot!

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő kifejezett
nyilatkozatátaz ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
6. AK nem írja elő a Kbt. 66.§(6)bek. szerinti információk megadását.
7. Ajánlatnak részenként tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bek.re.
8. Hiánypótlás: Kbt.71. §-ban foglaltak szerint. AK a Kbt. 71.§ (6) bek.nek megfelelően nem rendel el
újabbhiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdaságiszereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás.
9. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a gazdasági társaság, illetve jogi
személy(projekttársaság) létrehozását.
10. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősség
vállalásrólszóló megállapodást, amely tartalmazza az AKk között, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ATt, aki a közös AKket az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
A Kbt. 35. § (3) bek. alapján a közös AKk csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését, figyelemmel a Kbt. 35.§ (2) és (2a)
bek.re.
11. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébetörténő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg AK a pénzügyi és gazdasági, valamint a
szerintiműszaki, ill.szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
Továbbiak 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: A Kbt. 148. §
szerint.
A VI.3) pont folytatása itt:
12. Ajánlathoz csatolni kell részenként a cégszerűen aláírt 1. sz. melléklet - Ártáblázat, valamint a
„Ajánlattevői Műszakileírás”, mely együttesen szakmai ajánlatnak minősülnek, mindegyik ajánlati
rész esetén. Továbbiak KD 8.1.pontjában.
13. AK nem alkalmazza Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
14. Közbeszerzési Dokumentumok=KD. Ajánlatkérő=AK. Ajánlattevő=AT.
15. Jelen felhívás IV.2.6) pontja: ajánlati kötöttség időtartama 60 nap (AK a közbeszerzési eljárást
külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.)
16. Az értékelés szempontja: AK azért választotta a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti
legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő igényeinek valamely
konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz az
árubeszerzéssel érintett termékeknek teljes mértékben ajánlatkérő elvárásainak kell megfelelnie, és
így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

17. Szakmai ajánlat: az ún. "Ártáblázat".
18. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Garancsy Georgina (nyilvántartási szám:
00229)
19. EKR azonosítószám: EKR001067042019. Az ajánlatok a https://ekr.gov.hu -n keresztül
nyújthatóak be.
20. Továbbiak a KD-ben.
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:
2019/12/03 (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

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (23306/2019)
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: 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):
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/EKR001516942019/
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/EKR001516942019/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
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: (PTS-209) EBP – bútorok beszerzése (1)
Hivatkozási szám: EKR001516942019
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:
adásvételi szerződés, amelynek tárgya bútorok beszerzése
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: EBP – bútorok beszerzése (1)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39100000-3

További tárgyak:

39111000-3

Kiegészítő szójegyzék

39112100-1
39113300-0
39121200-8
39122100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Budapesti Egészségügyi Központ, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott bútorok beszerzése.
öltözőszekrények összesen 234 fő részére, vegyesen 1-2-3 ajtós kivitelben, válaszfallal, 3 rekesszel (az
ajánlatkérő (AK) által tervezett megoszlás: 5 db 1 ajtós, 41 db 2 ajtós, 49 db 3 ajtós, a végleges megoszlás a
teljesítés során, a helyszíni felmérés alapján kialakított optimális elrendezés szerint lesz meghatározva)
9 db kiegészítő bútor elem
12 db öltözőpad – kicsi (1)
1 db öltözőpad – kicsi (2)
1 db öltözőpad – kicsi (3)
10 db öltözőpad - nagy
8 db étkező asztal
2 db bár asztal
32 db ebédlő szék
8 db bárszék
Ajánlattevő (AT) kizárólag új, korábban használatba nem vett termékeket ajánlhat meg.
A szerződés tárgyát képező termékek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. a minimálisan előírt (24 hónap) jótállás felett vállalt többlet jótállás
mértéke (a többlet vállalás mértéke, hónap, max. további 12 hónap, előny a több) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) AK az ár értékelési szempontja körében a nettó ajánlati összárat értékeli.
2.) AT a teljes mennyiségre köteles ajánlatot tenni.
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: AT-nek (közös ajánlattétel esetén a közös AT-k
mindegyikének külön-külön) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek
(AI) a Kbt. 67. § (1) bek. alapján be kell nyújtani a kizáró okok igazolására az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (R.) 1. § (1) bek. és 2-7. §
szerint.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, a kizáró okok alá nem tartozás
igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani.
Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (AV), és nem lehet AI olyan gazdasági szereplő, amellyel
szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek.
b) pontja alapján AK-nek az eljárásból ki kell zárnia azt az AT-t, AV-t vagy AI-t, akinek részéről a
kizáró ok az eljárás során következik be.
AT-nek a R. 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állása igazolható a Rendelet 12. § rendelkezései szerint is.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt.
Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a Cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
AK nem kéri az érintett AT-(k)től a R. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69.
§ (11) bek. szerint közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló
adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek (közös ajánlattétel esetén a
közös AT-k mindegyikének külön-külön) a Kbt. 67. § (1) bek. alapján be kell nyújtani az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. AK nem kéri
az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelmények előzetes igazolására. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek AT
más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani AI részéről az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során
benyújtani.
P1. a R. 19. § (1) bek. b) pont szerint saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolója „eredménykimutatás” részének benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét) az ajánlati felhívás (AF) feladásának napját megelőző utolsó

3 lezárt üzleti évre egyszerű másolatban; amennyiben az előírt dokumentum a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, akkor azt AK ellenőrzi, a dokumentum benyújtása nem
szükséges; ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a számviteli
jogszabályok szerinti beszámoló közzétételét, akkor AT-nek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell
benyújtani az AF feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Amennyiben AT a kért beszámolókkal azért nem rendelkezik AK által előírt teljes időszakban, mert
az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a R. 19. § (2) bek. szerint kívánja
igazolni, ajánlatában cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.
Ha AT a számviteli beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a számviteli beszámoló benyújtása nem lehetséges, a R. 19. § (3) bek. alapján az e
ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, AK által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a számviteli beszámoló benyújtása nem lehetséges
és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8) bek. megfelelően
alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. AT alkalmas, ha az AF feladásának napját megelőző
utolsó 3 lezárt üzleti év közül legalább 1 esetében adózott eredménye nem negatív.
A R. 19. § (2) bek. alkalmazása esetére a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt (a
közbeszerzés tárgyából, azaz bútorok szállításából származó) árbevétel mértéke nettó 7 000 000 Ft
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. értelmében elegendő, ha egy közös AT megfelel a P1.
pontban foglalt alkalmassági követelménynek.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján
is történhet.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek (közös ajánlattétel esetén a
közös AT-k mindegyikének külön-külön) a Kbt. 67. § (1) bek. alapján be kell nyújtani az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. AK nem kéri
az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását a műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelmények előzetes igazolására. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek AT
más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani AI részéről az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során
benyújtani.
M1. a R. 21. § (1) bek. a) pont szerint AT ismertesse az AF feladásának napjától visszaszámított 3
év legjelentősebb szállításait; a referenciákat a R. 22. § (1) bek. a)-b) pontjában foglaltak szerint kell
igazolni; az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
• a szerződés tárgya,
• a szerződés (közös AT-ként történt teljesítés esetén a saját teljesítés) mennyisége (rövid műszaki
tartalma) olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható
legyen,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal; amennyiben AT
olyan időszak alatt teljesített szállítást mutat be referenciaként, amely a vizsgált időszakon (az
AF feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 éven) bármely irányban túlnyúlik, AK
csak a vizsgált időszak során teljesített szállításokat veszi figyelembe, ennek megfelelően a
referenciaigazoláson vagy –nyilatkozaton a vizsgált időszakra vonatkozó adatokat egyértelműen fel
kell tüntetni),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e;
az igazolást egyszerű másolatban, a nyilatkozatot cégszerűen aláírva kell benyújtani;
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7) bek. megfelelően alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. alkalmas AT, ha rendelkezik az AF feladásának
napjától visszaszámított 3 évben összesen legalább 120 db bútor szállítására vonatkozó, az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával; AK az AF feladásától

visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és az AF feladásától visszafelé számított 3 éven belül
befejezett szállítást fogadja el referenciaként.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. értelmében közös AT-k együttesen is megfelelhetnek
az M1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján
is történhet.
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:
Forrás: támogatás az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében + saját forrás (az önrész és az EBP
által nem finanszírozott rész erejéig)
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF
fizetés szabályai: Kbt. 135. § (1) és (6) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.
AK előleget nem fizet.
Számlázás ütemezése: végszámla
késedelmi kötbér: alapja a késedelemmel érintett termék(ek) nettó ellenértéke, mértéke 1%-a/nap, de max.
10%
hibás teljesítési kötbér: alapja a hibás teljesítéssel érintett termék(ek) nettó ellenértéke, mértéke 1%-a/nap a
hiba kijavításáig, de max. 10%
meghiúsulási kötbér: alapja a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás nettó összege, mértéke 10%
jótállás: min. 24 hónap + az AT által vállalt többlet
késedelmi kamat: Ptk. 6:155. §
Részletesen lásd a dokumentációban.
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: 2020/01/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A
bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (2)-(5) bekezdései, továbbá a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6)
bekezdései irányadóak. A termékminta vonatkozásában a Kbt. 68. § (1d) bekezdése irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK előírja termékminta benyújtását. A benyújtás határideje: a IV.2.2) pont szerinti időpont;
helye: AK I.1) pont szerinti címe, ügyvezető titkársága (VI. emelet). A benyújtandó termékminta
meghatározását a KD tartalmazza.
2. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bek. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.)
alapján az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le, kivéve a Kbt. 41/C. § (1)
bekezdés e) pontjában foglalt esetet. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt.
41. § (1) bekezdésében foglaltakra.
3. Az EKR használatához (az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához) az arra jogosult személy
részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. § (1) bekezdés].
4. Az ajánlat összeállítása során AT-knek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) és (3)
bekezdéseiben foglaltakra.
5. AK a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján előírja, hogy a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének
alapjául szolgáló okirat (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus
okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű
magánokirat követelményeinek.
6. Az AF-ban vagy a KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási
rendeletei szerint kell eljárni.
7. AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi
lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
8. A Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontjának alkalmazása (az eljárás EKR-en kívüli lefolytatása) esetén
alkalmazandó eltérő szabályok:
a. A KD-t ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus
úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a KD-at teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elektronikusan bocsátja az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére, amelyek

letölthetők a www.ptsys.hu weboldalról, a „Közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, az ott
elvégzendő regisztrációt követően.
b. A közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okiratot (pl. bankgarancia,
kezességvállalásról szóló nyilatkozat, közös AT-k megállapodása) eredetiben vagy hiteles
másolatban kell benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bek. szerint benyújtott egy eredeti példányának
a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
c. A Kbt. 47. § (2a) bek. alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
d. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat csatolni kell eredeti aláírással ellátott formában.
e. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban a Kkvt. szerinti besorolásáról.
f. A bontás helye: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 1062 Budapest,
Podmaniczky u. 109. VI. emeleti tárgyaló
g. A bontás időpontja megegyezik a IV.2.2) pontban meghatározott időponttal, és a bontás a Kbt. 68.
§ (1a), (2)-(4) és (6) bek. szerint zajlik.
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: A Kbt. 148. §-a
szerint.
A VI.3) pont folytatása:
9. A nyertes AT az adásvételi szerződésben meghatározott vételáron felül semmiféle címen
többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések
nem szolgáltatnak alapot a vételár megemelésére.
10. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot csatolni kell. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. §
(4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 41/
A. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az
ajánlathoz csatolni. Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot és
(adott esetben) okiratot.
11. FAKSZ: Pap László, lajstromszáma: 00265
12. AK által előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített AT-k
hivatalos jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: III.1.2) P1. és III.1.3) M1.
13. AK a műszaki leírásban egyes esetekben márkanevek megadásával tette egyértelművé
a beszerzés tárgyát. Ezekben az esetekben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés abban az
esetében is oda értendő, ha azt az AK nem tüntette fel. Amennyiben AT nem a műszaki leírásban
megnevezett márkanevű terméket ajánlja meg, az egyenértékűséget a R. 46. § (4)-(6) bek. alapján
kell igazolnia.
14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
15. AT-nek ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtani, amelyben olyan részletességgel ismerteti
a megajánlott termék műszaki paramétereit, hogy abból az AK által előírt műszaki követelmények
teljesülése egyértelműen megállapítható legyen. A szakmai ajánlatnak a megajánlott termék
mintaképét is tartalmazni kell (kivéve a 4. tétel esetében).

16. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. A módszerek, amellyel AK megadja a ponthatárok
közötti pontszámot: minden rész 1. részszempontja esetében fordított arányosítás; minden rész 2.
részszempontja esetében egyenes arányosítás. A módszerek részletes kifejtését a KD tartalmazza.
17. AK a IV.2.6) pontban megadott 1 hónap alatt 30 napot ért.
18. A beszerzés nagyságrendje, egységes jellege nem teszi lehetővé részajánlat-tétel
lehetőségének biztosítását.
19. További információk a KD-ban találhatók.
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:
2019/12/03 (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

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (22963/2019)
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: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23983362
Postai cím: Kossuth Lajos Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kugler Krisztián
Telefon: +36 306509070
E-mail: kugler.krisztian.janos@jasz.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kormányhivatal - államigazgatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mentori-, és munkaerőpiaci szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000067522019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

79634000-7

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosítószámú Ifjúsági Garancia elnevezésű kiemelt projekt keretében
megvalósítandó mentori szolgáltatás és munkaerőpiaci humán szolgáltatás biztosítása Jász-NagykunSzolnok megyében az alábbi szolgáltatásokra vonatkozóan:
1. rész: Mentori szolgáltatás nyújtása
2. rész: Munkaerőpiaci humán szolgáltatás biztosítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 100351217 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mentori szolgáltatás nyújtása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási
Hivatalainak illetékességi területén 8 helyszínen: Szolnok, Jászberény, Karcag, Mezőtúr, Tiszafüred,
Törökszentmiklós, Kunszentmárton, Kunhegyes.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: mentori szolgáltatás meghatározása:
Mentori szolgáltatás biztosítását a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan
nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletnek megfelelően kell nyújtani. A
Kormányhivatal a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia program keretében mentori szolgáltatás
igénybevételét biztosítja a 25 év alatti (15-24 év közötti) nem tanuló, nem dolgozó személyek számára, ha
a személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a
szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz,
az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítségre van
szüksége. A mentori szolgáltatást a mentor nyújtja. A mentorálás folyamatos és adott személyre, a program
célcsoportjaira vonatkozó személyre szabott tanácsadás, munkaerőpiaci információnyújtás, az életvezetés
támogatása az érintettek munkaerőpiaci helyzetének javítása, az elhelyezkedés, munkahelyi beilleszkedés,
beválás érdekében. A mentorálás a humán pártfogói illetve személyes segítő szolgáltatást foglalja magában.
A mentori szolgáltatás az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások
igénybe vételéhez, az állami, vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, a munkahelyen történő
beilleszkedéshez nyújt személyre szabott segítséget.
A szolgáltatást nyújtó személyt a szolgáltatás nyújtása során szerzett információkkal kapcsolatban szakmai
titoktartás felelőssége terheli
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a GINOP 5.2.1-14-2015-00001 program keretében 5
330 fő bevonását tervezi, melyből 3.000 főt mentori szolgáltatásban kíván részesíti. A mentori szolgáltatás
nyújtása, a megbízási szerződés megkötésétől számított 18 hónapos időtartamra szól.
A programba vonás feltétele, hogy a támogatási idő és/vagy az azt követő támogatás nélküli foglalkoztatás
nem nyúlhat túl a 2021. október 31.-i záró időponton. A programba vonás üteme folyamatos. A
Kormányhivatal a létszámadatok alakulását garantálni nem tudja, emiatt sem Ajánlattevőt, sem a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt nem terheli felelősség. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az

ügyfelek programba történő bevonásának üteme nem egyenletes, havonta és teljesítési helyszínenként is
eltérhet.
A mentori szolgáltatást 8 fő mentor közreműködésével kell nyújtani, a mentoroknak a szerződés időtartama
alatt legfeljebb a havi törvényes munkaidőnek megfelelő időtartamban kell nyújtaniuk. A mentorok
feladataikat a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak illetékességi területén, a foglalkoztatási osztályok
működési rendjéhez igazodva kell végezniük. A szolgáltatás nyújtásának helyszínét (járási székhely
település közigazgatási határán belül) a Megbízottnak kell biztosítani.
A szerződéskötés feltétele a megjelölt településeken a mentori szolgáltatás helyszínének rendelkezésre
állását, a helység jogszerű használatát igazoló dokumentum bemutatása. A helyiség jogszerű használatát
igazoló dokumentumnak minősül a bérleti szerződés, saját tulajdon esetében a tulajdoni lap.
A tanácsadó/csoport szoba a helyközi tömegközlekedés (autóbusz/vonat) megállójától közúton mért
legfeljebb 1,5 km-nyi távolságra lévő helyen szükséges biztosítani.
A szolgáltatást nyújtókkal kapcsolatos elvárások:
A mentoroknak rendelkezniük kell a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan
nyújtható támogatásokról szóló 30/2000 (IX.15.) GM rendelet 1. számú melléklet e) pontokban felsorolt
végzettséggel.
A szolgáltatás nyújtása után elszámolható költségek:
A teljesítés ideje alatt legfeljebb 24.192 óra mentori szolgáltatás számolható el.
Ajánlattevőnek a felolvasólapon tett megajánlásának alátámasztására nyilatkozatot kell benyújtania
Részletes feladat leírást 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 kritérium – 1 I. A felhívás III.1.3. M.2.1.1. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal
rendelkező 1. mentor 6 hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 5
2 II.A felhívás III.1.3. M.2.1.2. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 2. mentor 6
hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 5
3 III.A felhívás III.1.3. M.2.1.3. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 3. mentor 6
hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 5
4 IV.A felhívás III.1.3. M.2.1.4. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 4. mentor 6
hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.1-14-2015-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. Érvénytelen az ajánlat, ha az
ajánlati ár a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 25.§ (1) bek szerinti max. értéket meghaladja.
II.2.1)
Elnevezés: Munkaerőpiaci humán szolgáltatás biztosítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási
Hivatalainak illetékességi területén 8 helyszínen: Szolnok, Jászberény, Karcag, Mezőtúr, Tiszafüred,
Törökszentmiklós, Kunszentmárton, Kunhegyes
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Munkaerőpiaci szolgáltatás biztosítása a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletnek megfelelően kell teljesíteni.
Ennek keretében álláskeresési- és pályaorintációs tanácsadás biztosítása a 25 év alatti (15-24 év közötti)
nem tanuló, nem dolgozó személyek számára egyéni és csoportos foglalkozás által nyújtott szolgáltatás.
Szerződés szerinti mennyiség:

- Egyéni tanácsadás 296 fő számára, személyenként legalább 1 alkalom egyéni tanácsadás. Havonta
tanácsadónként minimálisan egyéni tanácsadás szolgáltatásban részesített létszám 22 fő, melybe bele kell
érteni a már meglévő és az új programba vont ügyfeleket is. Ha ugyanazon ügyfél ugyanabban a hónapban
több alkalommal részesül egyéni tanácsadás szolgáltatásban, az egy főnek tekinthető (legfeljebb 296 óra
szolgáltatás számolható el.)
- Csoportos tanácsadások megvalósítása legalább 17 csoport – csoportonként 12 fő részvételével
(legfeljebb 306 óra szolgáltatás számolható el.)
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a létszámadatok alakulását garantálni nem tudja, emiatt
sem Ajánlattevőt, sem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
nem terheli felelősség. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ügyfelek programba történő bevonásának
üteme nem egyenletes, havonta és teljesítési helyszínenként is eltérhet.
A szolgáltatások helyszíne, a munkavégzés helye
A szolgáltatásokat a Megbízott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak
foglalkoztatási osztályainak illetékességi területén végzi, melyet minimum 4 fő tanácsadóval szükséges
biztosítani (125 fő/1 fő tanácsadó) A Megbízott a szolgáltatást a foglalkoztatási osztályok működési
rendjéhez igazodva nyújthatja.
A szolgáltatás nyújtásának helyszínét (járási székhely település közigazgatási határán belül) a Megbízottnak
kell biztosítani
Tanácsadói szobának minősül az a szoba, amelynek felszereltsége a következő:
- számítógép
- telefon vagy telefonálási lehetőséggel
- fénymásolási lehetőséggel rendelkezik
Csoportszobának minősül az a szoba, amelynek felszereltsége a következő:
- minimum 16 fő befogadására alkalmas (min 24 m2)
- telefonnal vagy telefonálási lehetőséggel
- fénymásolási lehetőséggel rendelkezik
A szerződéskötés feltétele a megjelölt településeken a tanácsadó, illetve csoportszoba rendelkezésre
állását, a helység jogszerű használatát igazoló dokumentummal kell igazolni. A helyiség jogszerű
használatát igazoló dokumentumnak minősül a bérleti szerződés, saját tulajdon esetében a tulajdoni lap.
A tanácsadó/csoport szoba a helyközi tömegközlekedés (autóbusz/vonat) megállójától közúton mért
legfeljebb 1,5 km-nyi távolságra lévő helyen szükséges biztosítani.
A szolgáltatást nyújtókkal kapcsolatos elvárások
A munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása esetén az alkalmazni kívánt szakemberek kapcsolódó képesítését a
30/2000. (XI.15.) GM rendelet 1. számú melléklet b) és d) pontja határozza meg. A Megbízott a szolgáltatást
nyújtó kiválasztásánál a rendeletnek megfelelő végzettséggel rendelkező szakembert biztosít a szerződés
időtartama alatt.
Ajánlattevőnek a felolvasólapon tett megajánlásának alátámasztására nyilatkozatot kell benyújtania
Részletes feladat leírást 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 kritérium – 1 I. A felhívás III.1.3. M.2.2.1. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal
rendelkező 1. tanácsadó 6 hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 10
2 II. A felhívás III.1.3. M.2.2.2. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 2.
tanácsadó 6 hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.1-14-2015-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. Érvénytelen az ajánlat, ha az
ajánlati ár a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 25.§ (1) bek szerinti max. értéket meghaladja.
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 091 - 219514
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mentori szolgáltatás nyújtása
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:
2019/11/22 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FIRMUS-G Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35331180
Postai cím: Kossuth Tér 2
Város: Kölesd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7052
Ország: Magyarország
E-mail: ganczert@gmail.com

Telefon: +36 703168488
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: "Debreceni Studium" Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24850274
Postai cím: Damjanich Utca 32. fsz. 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 203331378
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: 98089600
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 94929408
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Munkaerőpiaci humán szolgáltatás biztosítása
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:
2019/11/22 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FIRMUS-G Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35331180

Postai cím: Kossuth Tér 2
Város: Kölesd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7052
Ország: Magyarország
E-mail: ganczert@gmail.com
Telefon: +36 703168488
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: "Debreceni Studium" Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24850274
Postai cím: Damjanich Utca 32. fsz. 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 203331378
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: 6008000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5421809
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
1. RÉSZ - Mentori szolgáltatás nyújtása
1. FIRMUS-G Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7052 Kölesd Kossuth Tér 2
"Debreceni Studium" Egyesület, mint közös ajánlattevők
Székhely: 4028 Debrecen Damjanich Utca 32. fsz. 1.
Adószám: 24926520-2-17
2."Totál Tréning" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3635 Dubicsány Kossuth Lajos Utca 32.
Adószám: 11442000-2-05
2. RÉSZ - Munkaerőpiaci humán szolgáltatás biztosítása
1. FIRMUS-G Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7052 Kölesd Kossuth Tér 2
"Debreceni Studium" Egyesület, mint közös ajánlattevők
Székhely: 4028 Debrecen Damjanich Utca 32. fsz. 1.

Adószám: 24926520-2-17
2."Totál Tréning" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3635 Dubicsány Kossuth Lajos Utca 32.
Adószám: 11442000-2-05
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §ai szerint különös tekintettel a Kbt. 148.§-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás

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

Magyar Nemzeti Bank (23297/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalay Eszter
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bankjegyfeldolgozó gépek beszerzés és karbantartás
Hivatkozási szám: EKR000739272019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

35121200-0

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Bankjegyfeldolgozó gépek és kapcsolódó karbantartási szolgáltatás beszerzése, ezen belül:
1./ zártrendszerű Bankjegy-feldolgozó rendszer elemeinek (3db BPS M7 típusú gép és 2 darab Nota
Tracc automata adagoló, 1x Dustomat 140, 500 db NotaTray-3000) kialakítása és illesztése az Ajánlatkérő
meglévő bankjegy feldolgozási technológiájához, 10 év gyártói támogatással
2./ a teljes (új és meglévő) kialakított rendszer javítása, karbantartása és ennek keretében a rendszer
zavartalan működéséhez szükséges kellékanyag, pótalkatrész biztosítása a rendszer üzembe helyezésétől
számított 5 év (60 hónap) során
Részletesen a követelményspecifikációban leírtak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 6278305 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Bankjegyfeldolgozó gépek és karbantartás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50410000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: MNB Logisztikai Központ (1239 Budapest, Európa út 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bankjegyfeldolgozó gépek és kapcsolódó karbantartási szolgáltatás beszerzése, ezen belül:
1./ zártrendszerű Bankjegy-feldolgozó rendszer elemeinek (3db BPS M7 típusú gép és 2 darab Nota
Tracc automata adagoló, 1x Dustomat 140, 500 db NotaTray-3000) kialakítása és illesztése az Ajánlatkérő
meglévő bankjegy feldolgozási technológiájához, 10 év gyártói támogatással
2./ a teljes (új és meglévő) kialakított rendszer javítása, karbantartása és ennek keretében a rendszer
zavartalan működéséhez szükséges kellékanyag, pótalkatrész biztosítása a rendszer üzembe helyezésétől
számított 5 év (60 hónap) során
Részletesen a követelményspecifikációban leírtak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 197 - 478613
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bankjegyfeldolgozó gépek és karbantartás
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:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
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: Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43530281
Postai cím: Prinzregentenstrasse 159
Város: Munich
NUTS-kód: DE212
Postai irányítószám: 81677
Ország: Németország

E-mail: Thomas.Scholz@gi-de.com
Telefon: +49 8941198105
Internetcím(ek): (URL) www.gi-de.com
Fax: +49 8941191535
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: 6278305
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő: Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH (székhely: Prizregentenstrasse
159, D-81677 München., adó-szám: DE229960356)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország

Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján, mivel a Giesecke + Devrient Currency Technology Gmbh
(Prinzregenstrasse 159, 81677 Munich, Germany) gazdálkodó szervezetnek kizárólagos joga van a
szerződés megkötésére, és az ajánlatkérő számára kizárólagos jogok védelme és műszaki-technikai
sajátosságok miatt nem létezik reális alternatíva a beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya
nem annak következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát az ajánlatkérő a versenyt indokolatlanul szűkítő
módon határozta meg, hanem a kizárólagos jog fennállásából és a műszaki-technikai sajátosságokból ered,
mely indokolást a Közbeszerzési Hatóság megvizsgált és elfogadott.

MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (23301/2019)
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: MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33940984
Postai cím: Bogdányi Utca 51.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Potássy János
Telefon: +36 208527768
E-mail: potassy.janos@alkotomuveszet.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alkotomuveszet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24118123
Postai cím: Joseph Haydn Út 2
Város: Fertőd
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Járfás Zoltán
Telefon: +36 706849112
E-mail: jarfas.zoltan@eszterhaza.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eszterhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61144901
Postai cím: Grassalkavich-kastély
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csikós Csaba
Telefon: +36 303962539
E-mail: csikos.csaba@kiralyikastely.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiralyikastely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Hagyományok Háza
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80478285
Postai cím: Corvin Tér 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Lázár Viktor
Telefon: +36 707329078
E-mail: gondnoksag@hagyomanyokhaza.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hagyomanyokhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13950961
Postai cím: Kastély Utca 1
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vadász Balázs
Telefon: +36 307865758
E-mail: uzemeltetes@helikonkastely.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.helikonkastely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Országos Idegennyelvű Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83926307
Postai cím: Molnár Utca 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ádám László
Telefon: +36 706752876
E-mail: adam.laszlo@oik.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oik.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Iparművészeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93605223
Postai cím: Üllői Út 33-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Együd Tamás
Telefon: +36 204644317
E-mail: egyud.tamas@imm.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.imm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Levéltár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84932002
Postai cím: Bécsi kapu Tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Matkovics Andrea
Telefon: +36 12252876
E-mail: matkovics.andrea@mnl.gov.hu
Fax: +36 13010696

Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnl.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58886216
Postai cím: Andrássy Út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tomozi Gábor
Telefon: +36 18147350
E-mail: tomozigabor@opera.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.opera.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95343686
Postai cím: Korona Tér 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balog Éva
Telefon: +36 205382695
E-mail: balog.eva.mkvm@gmail.com
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mkvm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16600953
Postai cím: Rákóczi Út 42
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Békefi Melida
Telefon: +36 706533780
E-mail: melinda.bekefi@kozlekedesimuzeum.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mmkm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90003217
Postai cím: Múzeum Körút 14-16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Frankovics Tibor
Telefon: +36 204936110
E-mail: frankovics.tibor@hnm.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vass Antal
Telefon: +36 304982625
E-mail: antal.vass@nofnkft.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkvp.hu/nof/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Néprajzi Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12243491
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Péter
Telefon: +36 14732430
E-mail: ghiv@neprajz.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.neprajz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Országos Széchényi Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62699664
Postai cím: Szent György Tér 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galovtsik Zsolt
Telefon: +36 204008882
E-mail: galovtsik.zsolt@oszk.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oszk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Pesti Magyar Színház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12670167
Postai cím: Hevesi Sándor Tér 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czimer László
Telefon: +36 709038950
E-mail: czimer.laszlo@mszinhaz.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pestimagyarszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Petőfi Irodalmi Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14479597
Postai cím: Károlyi Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vass Bottyán
Telefon: +36 302782868
E-mail: vassb@pim.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pim.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88214911
Postai cím: Sztaravodai Út 75.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Samarjai István
Telefon: +36 306458876
E-mail: samarjai.istvan@skanzen.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.skanzen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szépművészeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68853233
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sütő Zoltán
Telefon: +36 14697206
E-mail: zoltan.suto@szepmuveszeti.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szepmuveszeti.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17577454
Postai cím: Ybl Miklós Tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodor Péter
Telefon: +36 707093545
E-mail: bodor.peter@varkapitanysag.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://varkapitanysag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Nemzeti Artista- Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86029070
Postai cím: Állatkerti Körút 12/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Antoni Gábor

Telefon: +36 202958705
E-mail: antoni.gabor@maciva.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.maciva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamosenergia beszerzése 2020 évre
Hivatkozási szám: EKR000978402019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Villamos energia beszerzése a 2020-as évre az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló
egyes kulturális intézmények részére”
Villamos energia beszerzése a 2020-as évre az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló egyes
kulturális intézmények részére a magyar villamos energia átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre
álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő minőségű villamos energia beszerzése
(kereskedelmi jogviszonyban való megvásárlása) a 2020.01.01. (00.00 óra) - 2020.12.31. (24.00 óra) közötti
időszakra vonatkozóan.
A közbeszerzésben résztvevő intézmények száma: 21 db.
MÉF: 32 824,528 MWh
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 20 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.
· 498 felhasználási hely a műszaki tartalom szerint.
A mennyiség a kiíráskori állapot szerinti átlagos fogyasztás alapján került megadásra, a tényleges
felhasználás ettől eltérhet.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1199993052 (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: Villamos energia beszerzése 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az intézmények felhasználási helyei a dokumentációban
részletezettek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia beszerzése a 2020-as évre az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló egyes
kulturális intézmények részére a magyar villamos energia átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre
álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő minőségű villamos energia beszerzése
(kereskedelmi jogviszonyban való megvásárlása) a 2020.01.01. (00.00 óra) - 2020.12.31. (24.00 óra) közötti
időszakra vonatkozóan.
A közbeszerzésben résztvevő intézmények száma: 21 db.
MÉF: 32 824,528 MWh
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 20 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.
· 498 felhasználási hely a műszaki tartalom szerint.
A mennyiség a kiíráskori állapot szerinti átlagos fogyasztás alapján került megadásra, a tényleges
felhasználás ettől eltérhet, így az ajánlatkérő és az általa képviselt szervezetek a megadott mennyiségtől
+20%-kal felülvételezési kötbértől mentesen eltérhetnek, a felülvételezett mennyiséget szerződéses áron
kötelesek a Kereskedőnek megfizetni.
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.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlatkérési 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: - A beszerzés tárgyát képező mennyiség 32 824,528 MWh. Az ajánlatkérő a
megadott mennyiségtől pozitív irányba 20%-kal pótdíjmentesen eltérhet.
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő
nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen
mennyiségre. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni
kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. A vételi joggal
érintett mennyiséget ajánlatkérő jogosult tetszőleges arányban érvényesíteni. A vételi jogát
ajánlatkérő a szerződés időbeli hatálya alatt, annak időbeli lejártát megelőzően jogosult gyakorolni.
A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező egységáron kell biztosítani.
Egyebekben a vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
A beszerzés tárgyának jellege miatt, tekintettel arra, hogy az áru jogszabályokban meghatározott
szabványtermék, továbbá a funkcionális egység okán, valamint a gazdaságilag legkedvezőbb ajánlati ár
elérése érdekében részajánlattétel kizárt.
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 189 - 458926
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Villamos energia beszerzése 2020
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23521016
Postai cím: Váci út 72-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: andrea.antal@elmu-emasz.hu
Telefon: +36 202934258
Internetcím(ek): (URL) www.elmu-emasz.hu
Fax: +36 12382037
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: 1199993052
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:
Nyertes Ajánlattevő:ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132
Budapest, Váci út 72-74.12928130-2-44
Ajánlattevők:
1. ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út
72-74.12928130-2-44
2. E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117
Budapest, Infopark Sétány 1.
25343502-2-44
3. NKM Energia Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20.,26713111-2-44
4. CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2000 Szentendre,
Szmolnyica Sétány 6/5
22742933-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (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)

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (23190/2019)
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: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52346772
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Moizs Mariann
Telefon: +36 82501300
E-mail: foigtitk@kmmk.hu
Fax: +36 82413122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kmmk.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: Ultrahangok beszerzése (EFOP-2.2.19)
Hivatkozási szám: EKR000456302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33100000-1

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A „Járóbeteg szakellátásátok infrastrukturális fejlesztése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban"
című, EFOP-2.2.19-17-2017-00106 azonosítószámú pályázati projekt megvalósítása érdekében ultrahangok
beszerzése az alábbiak szerint:
1 db magas tudásszintű kardiológiai UH készülék, 1 db mobil echocardiograph, 1 db hordozható neurológiai
UH készülék, 1db magas tudásszintű nőgyógyászati UH készülék beszerzése adásvételi szerződés
keretében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 72440000 (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: Ultrahangok beszerzése (EFOP-2.2.19)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33124120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u.
20–32.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Járóbeteg szakellátásátok infrastrukturális fejlesztése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban"
című, EFOP-2.2.19-17-2017-00106 azonosítószámú pályázati projekt megvalósítása érdekében 1 db magas
tudásszintű kardiológiai UH készülék, 1 db mobil echocardiograph, 1 db hordozható neurológiai UH
készülék, 1
db magas tudásszintű nőgyógyászati UH készülék beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre
tehet ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban
meghatározott termékjellemzőktől – Ajánlatkérő számára – kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék
megajánlhat, mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
A megajánlott termékek 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.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő
által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe
helyezése, a kezelő személyzet betanítása, valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar
nyelvű
kezelési útmutató) átadása.
A részajánlattétel kizárásnak indoka: Egy beszállító esetén gyártmány, funkcionalitás, kezelhetőség,
szolgáltatások szempontjából egységesebb eszközpark jön létre, amely a felhasználást megkönnyíti.
A szervizellátás, alkatrész és fogyóanyag ellátás szempontjából is kedvezőbb az azonos beszállító és
gyártmány, mert ezáltal az üzemeltetési költségek csökkennek. Viszonylag kisebb értékű beszerzésről

van szó, ahol a beszerzés szétaprózása a járulékos költségeket (organizációs, adminisztrációs, szállítási,
összeszerelési/üzembehelyezési) aránytalanul megnövelné. Nagyobb volumenű beszerzés esetén a
járulékos költségek alacsonyabb szinten tarthatók, a beszerzés gazdaságosabban megvalósítható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Teljes körű jótállási határidő vállalása (hónap, legkedvezőbb 36 hónap,
legkedvezőtlenebb 12 hónap) 10
2 2. A 2D hasi konvex vizsgálófej látószöge (fok, legkedvezőbb 90 fok, legkedvezőtlenebb 70 fok)
1
3 3. A 4D felvételi ablak határának automatikus, folyamatos igazítása a magzat testfelületéhez egy
gombnyomásra élő képen (igen / nem) 3
4 4. A készülék merevlemezén tárolt kép a képernyőre való visszatöltésével együtt az adott kép
készítése során használt képparaméterek is egy gombnyomásra automatikusan visszaállítódnak
(igen / nem) 4
5 5. Triplex mód: B+color Doppler+CW Doppler szimultán (igen / nem) 4
6 6. Homogén egykristályos és mátrix kristályszerkezet kialakítás a phased-array vizsgálófejben
(igen / nem) 1
7 7. Phased-array vizsgálófej látószöge (fok, legkedvezőbb 120 fok, legkedvezőtlenebb 90 fok) 2
8 8. A készülék elsődleges monitora érintőképernyőként is funkcionál (igen / nem) 3
9 9. Automatikus Doppler-mérések: LVOT Vmax, LVOT Trace, AV Vmax, AV Trace, TR Vmax, MV
E/A Velocity (igen / nem) 5
10 10. A készülék tömege akkumulátorral együtt (kg, legkedvezőbb 5,2 kg, legkedvezőtlenebb 6
kg) 2
11 11.Perifériás idegek vizsgálatához való lineáris vizsgálófej 2D-módban beállítható,képernyőn
számszerűen, MHz-ben megjelenő frekvencia maximális értéke (MHz,legkedvezőbb
20MHz,legkedvezőtlenebb 12MHz) 5
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00106
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek: előleg, részteljesítés nem biztosított, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135.
§ (1) és (6) bek., a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az ÁFA tv. irányadó. A támogatás intenzitása 100 %,
finanszírozási módja utófinanszírozott. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar
forint.
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 150 - 369013
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ultrahangok beszerzése (EFOP-2.2.19)
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:
2019/11/25 (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: MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17131085
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 63.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
E-mail: info@medentrade.hu
Telefon: +36 23880858
Internetcím(ek): (URL) www.medentrade.hu
Fax: +36 23880858
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: 72440000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye:2400 Dunaújváros Petőfi Sándor Utca 63.
Adószáma:24132880-2-07
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:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

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

Szegedi Tudományegyetem (23270/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baranyainé Dr. Fialka Magdolna
Telefon: +36 62544779
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62544779
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Autóbuszos személyszállítási szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000950202019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

60100000-9

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Belföldön és külföldön történő autóbuszos személyszállítási szolgáltatás beszerzése a Szegedi
Tudományegyetem részére.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 90000000 (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: Autóbuszos személyszállítási szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

60140000-1

További tárgyak:
60170000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged Dugonics tér
13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés belföldön és külföldön történő autóbuszos személyszállítási szolgáltatás beszerzése a
Szegedi Tudományegyetem részére legfeljebb nettó 90.000.000,- HUF keretösszeg kimerüléséig.
Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretösszeg 70 %-át köteles felhasználni a keretszerződés hatályán belül.
A keretszerződés keretében igényelt buszok kapacitása:
1 db legalább 21 fő befogadására alkalmas busz,
1 db legalább 30 fő befogadására alkalmas busz,
2 db legalább 40 fő befogadására alkalmas busz.
A keretszerződésben a keretösszeg kimerüléséig végzendő szolgáltatások:
- SZTE részére eseti megrendelés alapján autóbuszos személyszállítás végzése Szeged város
közigazgatási területén belül, illetve 50 kilométeres körzetében.
- SZTE részére eseti megrendelés alapján autóbuszos személyszállítás végzése Szeged város
közigazgatási területén kívül, illetve 50 kilométeres körzetén túl, illetve külföldön
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendkívüli esetben indulás időpontja előtt 18 órával bejelentett
személyszállítás vállalása belföldre és külföldre (igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 150 - 369960
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Autóbuszos személyszállítási szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VIP Travel Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29442175
Postai cím: Kossuth Utca 42.
Város: Pusztaottlaka

NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5665
Ország: Magyarország
E-mail: viptravelkft@gmail.com
Telefon: +36 302995179
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: 90000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 90000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő adószáma:
VIP Travel Kft. (5665 Pusztaottlaka Kossuth Utca 42.)
Adószám: 25902552204
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. Ajánlattevő neve: Infinitours Kft.
Székhelye: 2509 Esztergom-kertváros Retek Utca
Adószám: 13446550211
2. Ajánlattevő neve: Kloki-Trans Kft.
Székhelye: 5742 Elek Külterület
Adószám: 11059888204
3. Ajánlattevő neve: VIP Travel Kft.
Székhelye: 5665 Pusztaottlaka Kossuth Utca 42.
Adószám: 25902552204
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:

Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (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)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (23093/2019)
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: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi László
Telefon: +36 22537296
E-mail: szentgyorgyi.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biztosítási szolgáltatások beszerzése 2.
Hivatkozási szám: EKR001181452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

66510000-8

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Biztosítási szolgáltatások nyújtása Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonához,
tevékenységéhez kapcsolódóan 2.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 71776584 (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: Biztosítási szolgáltatások beszerzése 2.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

66515200-5

További tárgyak:
66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye, Székesfehérvár közigazgatási területe.
További információ a dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, valamint Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére vagyonbiztosítási szolgáltatások beszerzése, továbbá
II. Kombinált felelősségbiztosítás beszerzése Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és
intézményei, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére
I. All risk típusú vagyonbiztosítás
1. Minden kockázatra kiterjedő (all risk) vagyonbiztosítás, de különös tekintettel az alábbiakra:
Tűz (elektromos áram okozta tűz is),
Villámcsapás közvetlen hatása
Villámcsapás másodlagos hatása,
Robbanás, összeroppanás,
Földrengés,
Árvíz,
Vezetékes vízkárok (bele értve: víz-, szennyvíz-, fűtés-, klíma-, tűzi-víz rendszereket)
Technológiai csővezeték töréséből eredő károk,
Vihar, felhőszakadás
Jégverés, hónyomás,
Sziklaomlás, kőomlás,
Földcsuszamlás,
Ismeretlen üreg, ismeretlen építmény beomlása,
Ismeretlen jármű ütközése, légi jármű lezuhanása
Füst, és hő okozta károk, (tűz nélküli koromszennyeződés is)
Rongálás (vandalizmus) károk
Önrészek: 50.000Ft/kár levonásos
Biztosítási összeg: 108.382.762.000 Ft.
Betöréses lopás és rabláskárok biztosítása
Betöréses lopás, betörési kísérlet

kártérítési limitek: 100.000.000Ft/kár és 200.000.000/év
önrész: 50.000Ft/kár levonásos
Betöréses lopás során rongálással okozott károk biztosítása
kártérítési limitek:100.000.000Ft/kár/év
önrészek: 50.000Ft/kár levonásos
Rablás, küldöttrablás,
kártérítési limitek:10.000.000Ft/kár/év
önrészek: 50.000Ft/kár levonásos
Üvegkárok biztosítás
Szerkezetileg beépített és nyílászáró üvegezések
kártérítési limitek: 10.000.000Ft/kár/év
önrészek: nincs önrész
II. Kombinált felelősségbiztosítás:
Igényelt módozatok:
- Általános felelősségbiztosítás
- Bérlői felelősségbiztosítás
- Bérbeadói felelősségbiztosítás
- Munkáltatói felelősségbiztosítás
- Szolgáltatás felelősségbiztosítás
- Kiegészítő fedezetek (Növényi kultúrák által okozott károk felelősségbiztosítása, úthibák okozta károkra,
szakképzést szervezők felelőssége)
Tevékenységek:
- településfejlesztés, településrendezés
- ingatlanüzemeltetés, hasznosítás
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás,
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
- egészségügyi alapellátás
- köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása
- óvodai ellátás
- kulturális szolgáltatás (különösen: színházi szolgáltatás, mozi üzemeltetése, múzeum működtetése,
kiállítás szervezése, rendezvényszervezés, koncertszervezés)
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
- szociális szolgáltatások és ellátások (ide értve bölcsődei ellátást is)
- sport, ifjúsági ügyek (ide értve különösen az ilyen típusú események szervezése)
Kombinált kártérítési limit:
100 000 000Ft/kár és 200 000 000Ft/év összesen
Szublimitek:
Általános (tevékenységi) felelősség
50.000.000 Ft/kár és 100.000.000 Ft/év
Munkáltatói felelősség
100 000 000Ft/kár és 200 000 000Ft/év
Szolgáltatói felelősség
50.000.000 Ft/kár és 100.000.000 Ft/év
További információ a közbeszerzési dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Limit, ameddig a biztosító eltekint a biztosítottság arányának hátrányos
jogkövetkezményeitől. (vagyonbiztosítás) (min. 10 millió Ft - max. 100 millió Ft) (Ft) 10
2 Limit a műszaki avultság vizsgálatából eredő hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásától való
eltekintésre (vagyonbiztosítás) (min. 10 millió Ft - max. 100 millió Ft) (Ft) 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 nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 184 - 448368
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Biztosítási szolgáltatások beszerzése 2.
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:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35460240
Postai cím: Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.

Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: tibor.hajdu@groupama.hu
Telefon: +36 305871574
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14623817
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 95108676
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 71776584
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.) Valamennyi ajánlattevő 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatai:
AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest,
Üllői út 1.; adószáma 10389395-4-44)
Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán
krt. 48-52.; adószáma 10337587-4-44)
Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1146 Budapest Erzsébet királyné útja
1/. C. ép.; adószáma 10207349-2-44)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (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)

Wigner Fizikai Kutatóközpont (23130/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53180755
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dombi Péter
Telefon: +36 03922222
E-mail: dombi.peter@wigner.mta.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.wigner.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: kutatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Laboratóriumi berendezések és műszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000703262019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33114000-2

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Laboratóriumi berendezések és műszerek beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 15010200 (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: Optikai asztal
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38624000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műszaki paraméterek
Asztallap szerelvény:
- Az asztallap szerelvény teljes magassága (a lábazatra helyezett optikai asztallap tetejének padlótól mért
magassága): 905 mm ± 30 mm
- Asztallap szerelvények száma: 2db
- Egy optikai asztallap szerelvény mérete: 3000 mm × 1500 mm (az összekötő elemek nélkül)
- Egy optikai asztallap vastagsága >300 mm
- Összekötés módja: belső erősítő struktúrával merev kapcsolatban lévő, egymáshoz csavarozható
összekötő elempáron keresztül, egyik lapnál rövid élen, másik lapnál hosszabb élen, felülnézetben fordított
L-alakban.
- Lyuk-raszter: metrikus (25 mm négyzetháló, M6 menet)
- Méhsejt (honeycomb) merevítésű szerkezet acéllemezekből, alsó és felső lap (skin) acél (mágnesezhető),
vastagsága: >4.75 mm
- Felületi egyenetlenség: <150 µm 1 m2-en
- Dinamikus hajlítási érték maximuma az egyes asztallapokra (Maximum Dynamic Deflection Coefficient):
<1×10–3 s3/2
- Behajlás 150 kg teher alatt (Deflection Under Load): <2 µm
- Maximális relatív asztallapi mozgás (Maximum Relative Tabletop Motion): <1 nm
Asztalláb-készlet:
Asztallaponként 1 készlet (összesen 2 készlet).
- Asztallábak magassága: csak az asztallábak magassága és az asztallap vastagságának együttes mérete,
vagyis az asztal teljes magassága meghatározott paraméter.
- Vertikális rezgésátvitel (vertical transmissibility) 10 Hz-en, a maximális terhelhetőség 55%-ánál mérve: <–
10.5 db avagy, az izoláció hatásfoka (percent of isolation) >70%
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Dinamikus hajlítási érték maximuma 10
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.2-16-2017-00015
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tranziens-abszorpciós mérőrendszer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33114000-2

További tárgyak:
38636000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- Peltier-hűtött, hermetikusan zárt, zafír ablakos "back-thinned" FFT (Full Frame Transfer) CCD szenzor,
legalább 1024 × 58 aktív pixel, fényérzékeny terület 24...26 mm hosszú (pixelméret: ~24 μm×24 μm) 250–
1100 nm spektrális válasz. A szenzor kvantumhasznosítási tényezője 600–700nm hullámhossztartományban
nagyobb mint 90%, 450–850nm hullámhossztartományban mindenhol nagyobb mint 60%, és 250–950nm
hullámhossztartományban mindenhol meghaladja a 40%-ot.
- +20°C-os laborhőmérséklet esetén –20°C-os stabil (±1°C) szenzorhőmérséklet elérését, és fenntartását
(léghűtéssel) lehetővé tevő kamerakialakítás, és beépített hűtésvezérlő elektronika
- FFT (vonal) képkiolvasási sebesség (1024 px 24 μm × "teljes szenzormagasság" pixelmérettel) >1 kHz
(expozíció + képátviteli idő <1 ms) folyamatos üzemben.
- 16bit felbontású A/D konverter
- dinamikus tartomány (maximális jelintenzitás/kiolvasási zajszint): >8000 RMS
- 1 trigger bemenet, melyen keresztül kamera kiolvasás külső elektromos jellel szinkronizálható
- 1 programozható elektromos jelkimenet, külső esemény szinkronizálásához
- 2 optikailag leválasztott digitális jelbemenet, melynek expozíciókor (külső trigger pillanatában) felvett értéke
a hozzá tartozó kép adatfolyamában elérhető
- Adattovábbítás közvetlenül a PC memóriájába (DMA) PCIe csatolókártyán keresztül. A kamera és a PCIe
kártya között nagy távolság (100 m) áthidalására alkalmas optikai szálas kapcsolattal
- Adatgyűjtési limit: rendelkezésre álló szabad PC memória
- 4 db fotodióda jelének fogadására alkalmas differenciális bemenetű analóg integrátor, melynek integrálási
ideje analóg módon állítható, az integrálás kezdete külső elektromos jellel szinkronizálható. A fotodiódák
jeleinek digitalizált (16bit A/D) értékei a CCD pixelek értékei után, a velük szimultán mért digitális képben
hozzáférhetők.
Tartozékok:
- 2 db fotodióda szenzor, beépített differenciális kimenetű erősítővel
- a rendszer összeszereléséhez szükséges kábelek
- driver, és vezérlőprogram 64 bites Windows7 operációs rendszerrel kompatibilis
- SDK (Software Development Kit - szoftver fejlesztő környezet) mely lehetővé teszi a kamera integrálását
saját meglévő mérőprogramunkba, beleértve a drivereket és azok forráskódját.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Dinamikus tartomány 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.2-16-2017-00015

II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Reflexiós objektív készlet
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38519200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya egy olyan háromelemű objektív készlet, mely a következő elemeket tartalmazza: 1 db
reflexiós objektív 15x-ös, 1 db objektív 25x-ös és 1 db objektív 40x-es nagyítással.
Az alábbi követelményeket a készlet minden elemének teljesítenie kell:
• A harmadrendű gömbi hiba-, kóma- és asztigmatizmus-mentes leképezést ezüstbevonatú tükrök
kombinációja végezze, melyek reflexiója a látható és az infravörös tartományban (450 nm - 20 µm) legyen
átlagosan nagyobb, mint 95%.
• Az eszköz numerikus apertúrája 0,25 és 0,65 között, tárgytávolsága 10 és 30 mm között kell legyen.
• A teljes leképező rendszer hátsó fókusztávja (Back Focal Length - BFL) legyen ∞ (végtelen), a belépő
pupilla átmérője legyen legalább 5 mm, az eszköz obszkurációja (a belépő apertúra másodlagos tükör által
blokkolt hányada) legyen legfeljebb 28%.
Az ajánlati árba beleértendő annak tárgyát képző termékek, továbbá ajánlatkérő telephelyére történő
szállítása.
Ajánlatkérő csak új terméket fogad el, használt vagy felújított termék megajánlását nem.
Műszaki paraméterek Elvárt érték / tartomány
Numerikus apertúra 0,25 – 0,65
Tárgytávolság (working distance) 10 mm – 30 mm
Tükrök átlagos reflexiója (450 nm - 20 µm) >95%
Hátsó fókusztáv (BFL) ∞
(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 15x objektív tárgytávolsága 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.2-16-2017-00015
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tisztatéri szűrős levegőkeringtető
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42510000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerezni kívánt 2 db levegőkeringtető berendezéseknek alkalmasnak kell lenniük egy optikai asztal
fölötti zárt légtér levegőjének por- és egyéb részecskementes keringtetésére. Az eszközök alapterülete
egyenként legyen 1200 mm x 600 mm, magasságuk ne haladja meg a 600 mm-t. A légáramlás erőssége
szabályozható legyen és a legmagasabb fokozaton a megmozgatott légmennyiség legyen legalább 1000
m3/h. Az eszközök zajszintje egyenként maximális fokozaton normál üzemeltetés közben az eszköztől 1 mre ne haladja meg az 58 dBA-t. A keringtetett levegő tisztaság szempontjából elégítse ki az ISO 14644-1
class 5 avagy a FED STD 209E class 100 szabványok követelményeit vagy legyen azzal egyenértékű.
Mindkét eszköz alkalmazzon az előbbivel összhangban a szűréshez HEPA típusú szűrőt. Az eszközök

üzemeltethetőek legyenek hálózati tápról és a tartóvázra szereléshez alkalmas csatlakozási pontokkal
rendelkezzenek.
Az ajánlati árba beleértendő annak tárgyát képző termékek, továbbá ajánlatkérő telephelyére történő
szállítása. Ajánlatkérő csak új terméket fogad el, használt vagy felújított termék megajánlását nem.
Műszaki paraméter Elvárt érték / tartomány
alapterület 1200 mm x 600 mm
magasság < 600 mm
légáram (legmagasabb fokozaton) > 1000 m3/h
zajszint < 58 dBA
tisztaság ISO 14644-1 class 5 kompatibilis
szűrő típus HEPA
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Zajszint 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.2-16-2017-00015
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Nanopozicionáló
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műszaki paraméterek
Lineáris eltoló tengelyekre:
- Mozgató úthossz: ≥15 mm
- Lépésköz maximális felbontása: ≤2 nm.
- Reprodukálhatóság: kétirányú, ≤70 nm
- Maximális terhelhetőség: ≥ 10 N
- Vákuumkompatibilitás: <10-7 mbar
A forgató tengelyre:
- Mozgatási tartomány ≥ 360°
- Lépésköz maximális felbontása ≤ 0,3 milli°
- Reprodukálhatóság: kétirányú ≤ 2 milli°
- Maximális terhelhetőség: ≥1 N
- Vákuumkompatibilitás: <10-7 mbar
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Reprodukálhatóság 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.2-16-2017-00015

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: 2019 /S 128 - 312328
(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: Optikai asztal
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:
2019/11/20 (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: 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) www.rktech.hu
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:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9486700
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: 2 Elnevezés: Tranziens-abszorpciós mérőrendszer
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:
2019/11/20 (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: 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) www.rktech.hu

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:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5523500
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: 3 Elnevezés: Reflexiós objektív készlet
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 - 012361 (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: 4 Elnevezés: Tisztatéri szűrős levegőkeringtető
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 - 012361 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Nanopozicionáló
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 012361 (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:
Az eredménytelenség indoka a III. és IV. rész esetén a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja - kizárólag
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Az eredménytelenség indoka az V. rész esetén a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja – nem nyújtottak
be ajánlatot.
Ajánlattevők I. rész:
RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1163 Budapest Kőszál Utca
6.) 12395152-2-42
OCL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1148 Budapest Bagolyvár U. 9/A.) 13975678-2-42
ATL Ipari és Kereskedelmi Kft. (2011 Budakalász, Csapás u. 12.) 10971204-2-13
Ajánlattevők II. rész:
RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1163 Budapest Kőszál Utca
6.) 12395152-2-42
OCL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1148 Budapest Bagolyvár U. 9/A.) 13975678-2-42
Ajánlattevő III. rész
ATL Ipari és Kereskedelmi Kft. (2011 Budakalász, Csapás u. 12.) 10971204-2-13
Ajánlattevő IV. rész:
Laborkraft Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1158 Budaest, Késmárk u. 18.)
13656230-2-42
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. § 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:
2019/12/03 (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)

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. (23295/2019)
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: XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35726010
Postai cím: Szegedi Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.euszolg13.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR000903002019/reszletek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egészségügyi szolgáltató
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: Orvosi műszerek és eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000903002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33100000-1

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés orvosi műszerek és eszközök beszerzésére, részekre történő ajánlattétellel:
1. rész: Polimerizációs lámpa
2. rész: Szemészeti berendezések
3. rész: Röntgen detektor
4. rész: Kolposzkópok
5. rész: Urodinámiás készülék
6. rész: Soft lézer
7. rész: Nagyfrekvenciás vágó
8. rész: Mágnesterápiás készülék
9. rész: Fizikoterápiás készülékek
10. rész: Fül-orr-gégészeti kezelőegység kiegészítőkkel
11. rész: Sebészeti shaver
Kizárólag új (korábban még üzembe nem helyezett) eszköz ajánlható. Az eladói kötelezettségek magukban
foglalják az ajánlott berendezések leszállítását és üzembe helyezését, valamint betanítását.
Az eszközökre minimum 12 hónap garancia (jótállás) vállalása szükséges.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 54998429 (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: Polimerizációs lámpa
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33131000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/c.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db polimerizációs lámpa.
Kizárólag új (korábban még üzembe nem helyezett) eszköz ajánlható.
Az eladói kötelezettségek magukban foglalják az ajánlott berendezések leszállítását és üzembe helyezését,
valamint betanítását. A készülék betanítását minimum 4 órában kell biztosítani.
Az eszközökre minimum 12 hónap garancia (jótállás) vállalása szükséges.
A vállalt jótállás időtartama alatt térítésmentesen biztosítani kell a helpdesk szolgáltatást, és a
hibabejelentéstől számított 24 órán belül a hibaelhárítás megkezdését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időszaka (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles. Továbbá Ajánlatkérő 5 % teljesítési és 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő. Részletek
a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1)
Elnevezés: Szemészeti berendezések
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33122000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Szegedi út 17. és 1132 Budapest,
Visegrádi u. 47/c.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 2 db nonkontakt tonométer (1 db: 1139 Budapest, Szegedi út 17., 1 db: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/c.)
- 1 db CFF mérő (1139 Budapest, Szegedi út 17.)
- 1 db autorefrakto-keratometer 3D szemkövetéses (1132 Budapest, Visegrádi u. 47/c.)
Kizárólag új (korábban még üzembe nem helyezett) eszköz ajánlható.
Az eladói kötelezettségek magukban foglalják az ajánlott berendezések leszállítását és üzembe helyezését,
valamint betanítását. A készülék betanítását minimum 4 órában kell biztosítani.
Az eszközökre minimum 12 hónap garancia (jótállás) vállalása szükséges.
A vállalt jótállás időtartama alatt térítésmentesen biztosítani kell a helpdesk szolgáltatást, és a
hibabejelentéstől számított 24 órán belül a hibaelhárítás megkezdését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Nonkontakt tonométer: az első mérés adata alapján csökkenti a léglökés
erejét, a páciens vizsgálat alatti komfortja érdekében 10
2 Nonkontakt tonométer: 3D automata szemkövetéssel 8
3 Nonkontakt tonométer: Méréshatár: 0 – 60 mmHg, felbontás: 1 mmHg 7
4 Nonkontakt tonométer: a szaruhártya vastagsági érték ismeretében a mért szemnyomást
kompenzálja 5
5 Autorefrakto-keratometer: analizált zóna: 1 ~ 3,5 mm és 1 ~ 6 mm átmérőjű területen 5
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 nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles. Továbbá Ajánlatkérő 5 % teljesítési és 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő. Részletek
a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1)
Elnevezés: Röntgen detektor
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33111000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő székhelye: 1139 Budapest, Szegedi út 17.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db digitális detektor.
Kizárólag új (korábban még üzembe nem helyezett) eszköz ajánlható.
Az eladói kötelezettségek magukban foglalják az ajánlott berendezések leszállítását és üzembe helyezését,
valamint betanítását. A készülék betanítását minimum 4 órában kell biztosítani.
Az eszközökre minimum 12 hónap garancia (jótállás) vállalása szükséges.
A vállalt jótállás időtartama alatt térítésmentesen biztosítani kell a helpdesk szolgáltatást, és a
hibabejelentéstől számított 24 órán belül a hibaelhárítás megkezdését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időszaka (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles. Továbbá Ajánlatkérő 5 % teljesítési és 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő. Részletek
a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1)
Elnevezés: Kolposzkópok
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Szegedi út 17. és 1132 Budapest,
Visegrádi u. 47/c.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 2 db állványos videokolposzkóp (1 db: 1139 Budapest, Szegedi út 17.; 1 db: 1132 Budapest, Visegrádi u.
47/c.)
Kizárólag új (korábban még üzembe nem helyezett) eszköz ajánlható.
Az eladói kötelezettségek magukban foglalják az ajánlott berendezések leszállítását és üzembe helyezését,
valamint betanítását. A készülék betanítását minimum 4 órában kell biztosítani.
Az eszközökre minimum 12 hónap garancia (jótállás) vállalása szükséges.
A vállalt jótállás időtartama alatt térítésmentesen biztosítani kell a helpdesk szolgáltatást, és a
hibabejelentéstől számított 24 órán belül a hibaelhárítás megkezdését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időszaka (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles. Továbbá Ajánlatkérő 5 % teljesítési és 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő. Részletek
a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.1)
Elnevezés: Urodinámiás készülék
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33125000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Szegedi út 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db urodinámiás készülék.
Kizárólag új (korábban még üzembe nem helyezett) eszköz ajánlható.
Az eladói kötelezettségek magukban foglalják az ajánlott berendezések leszállítását és üzembe helyezését,
valamint betanítását. A készülék betanítását minimum 4 órában kell biztosítani.
Az eszközökre minimum 12 hónap garancia (jótállás) vállalása szükséges.
A vállalt jótállás időtartama alatt térítésmentesen biztosítani kell a helpdesk szolgáltatást, és a
hibabejelentéstől számított 24 órán belül a hibaelhárítás megkezdését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időszaka (min. 12 hónap, max. 60 hónap 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles. Továbbá Ajánlatkérő 5 % teljesítési és 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő. Részletek
a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1)
Elnevezés: Soft lézer
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33169100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Szegedi út 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db hordozható lézer.
Kizárólag új (korábban még üzembe nem helyezett) eszköz ajánlható.
Az eladói kötelezettségek magukban foglalják az ajánlott berendezések leszállítását és üzembe helyezését,
valamint betanítását. A készülék betanítását minimum 4 órában kell biztosítani.
Az eszközökre minimum 12 hónap garancia (jótállás) vállalása szükséges.
A vállalt jótállás időtartama alatt térítésmentesen biztosítani kell a helpdesk szolgáltatást, és a
hibabejelentéstől számított 24 órán belül a hibaelhárítás megkezdését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időszaka (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles. Továbbá Ajánlatkérő 5 % teljesítési és 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő. Részletek
a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1)
Elnevezés: Nagyfrekvenciás vágó
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33169000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Szegedi út 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db nagytudású nagyfrekvenciás sebészeti vágó traumatológiai felhasználásra tartozékokkal
Kizárólag új (korábban még üzembe nem helyezett) eszköz ajánlható.
Az eladói kötelezettségek magukban foglalják az ajánlott berendezések leszállítását és üzembe helyezését,
valamint betanítását. A készülék betanítását minimum 4 órában kell biztosítani.
Az eszközökre minimum 12 hónap garancia (jótállás) vállalása szükséges.
A vállalt jótállás időtartama alatt térítésmentesen biztosítani kell a helpdesk szolgáltatást, és a
hibabejelentéstől számított 24 órán belül a hibaelhárítás megkezdését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Dönthető kijelző 10
2 Vezeték nélküli lábpedálok is csatlakoztathatók a készülékhez 10
3 A generátor által utoljára használt teljesítményértékek grafikusan és numerikusan is
visszanézhetők 10
4 Legalább 5 különböző fazonú többször használatos bipoláris arthroszkópos elektróda
illeszthetősége 5
5 Jótállás időszaka (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 5
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 nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles. Továbbá Ajánlatkérő 5 % teljesítési és 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő. Részletek
a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1)
Elnevezés: Mágnesterápiás készülék
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33158000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/c.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db mágnesterápiás készülék.
Kizárólag új (korábban még üzembe nem helyezett) eszköz ajánlható.
Az eladói kötelezettségek magukban foglalják az ajánlott berendezések leszállítását és üzembe helyezését,
valamint betanítását. A készülék betanítását minimum 4 órában kell biztosítani.

Az eszközökre minimum 12 hónap garancia (jótállás) vállalása szükséges.
A vállalt jótállás időtartama alatt térítésmentesen biztosítani kell a helpdesk szolgáltatást, és a
hibabejelentéstől számított 24 órán belül a hibaelhárítás megkezdését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időszaka (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles. Továbbá Ajánlatkérő 5 % teljesítési és 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő. Részletek
a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1)
Elnevezés: Fizikoterápiás készülékek
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33155000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Szegedi út 17. és 1132 Budapest,
Visegrádi u. 47/c.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 2 db vákuumterápiás készülék (1132 Budapest, Visegrádi u. 47/c.)
- 3 db középfrekvenciás elektroterápiás készülék (2 db: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/c.; 1 db: 1139
Budapest, Szegedi út 17.)
- 2 db ultrahang terápiás készülék (1 db: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/c.; 1 db: 1139 Budapest, Szegedi út
17.)
- 1 db lézerterápiás készülék (1139 Budapest, Szegedi út 17.)
Kizárólag új (korábban még üzembe nem helyezett) eszköz ajánlható.
Az eladói kötelezettségek magukban foglalják az ajánlott berendezések leszállítását és üzembe helyezését,
valamint betanítását. A készülék betanítását minimum 4 órában kell biztosítani.
Az eszközökre minimum 12 hónap garancia (jótállás) vállalása szükséges.
A vállalt jótállás időtartama alatt térítésmentesen biztosítani kell a helpdesk szolgáltatást, és a
hibabejelentéstől számított 24 órán belül a hibaelhárítás megkezdését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időszaka (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles. Továbbá Ajánlatkérő 5 % teljesítési és 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő. Részletek
a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1)

Elnevezés: Fül-orr-gégészeti kezelőegység kiegészítőkkel
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33168000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Szegedi út 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 1 db vizsgáló egység.
- 10 db endoszkop (4 db 0°, 4 db 30°, 2 db 70°)
- 2 db fül-orr-gégészeti laryngoscop (90°)
Kizárólag új (korábban még üzembe nem helyezett) eszköz ajánlható.
Az eladói kötelezettségek magukban foglalják az ajánlott berendezések leszállítását és üzembe helyezését,
valamint betanítását. A készülék betanítását minimum 4 órában kell biztosítani.
Az eszközökre minimum 12 hónap garancia (jótállás) vállalása szükséges.
A vállalt jótállás időtartama alatt térítésmentesen biztosítani kell a helpdesk szolgáltatást, és a
hibabejelentéstől számított 24 órán belül a hibaelhárítás megkezdését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időszaka (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles. Továbbá Ajánlatkérő 5 % teljesítési és 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő. Részletek
a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti shaver
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33169000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Szegedi út 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 2 db shaver kézidarab,
- 4 db shaver kés.
Kizárólag új (korábban még üzembe nem helyezett) eszköz ajánlható.
Az eladói kötelezettségek magukban foglalják az ajánlott berendezések leszállítását és üzembe helyezését,
valamint betanítását. A készülék betanítását minimum 4 órában kell biztosítani.
Az eszközökre minimum 12 hónap garancia (jótállás) vállalása szükséges.
A vállalt jótállás időtartama alatt térítésmentesen biztosítani kell a helpdesk szolgáltatást, és a
hibabejelentéstől számított 24 órán belül a hibaelhárítás megkezdését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időszaka (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles. Továbbá Ajánlatkérő 5 % teljesítési és 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő. Részletek
a közbeszerzési dokumentumokban.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 157 - 386972
(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: Polimerizációs lámpa
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 015047 (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: 1188/12/2019 Rész száma: 2 Elnevezés: Szemészeti berendezések
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:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Argus Optik Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11194260
Postai cím: Lászlófalva Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: kemenes@argusoptik.hu
Telefon: +36 12974620
Internetcím(ek): (URL) www.argusoptik.hu
Fax: +36 12974618
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: 9370000
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: 1934/12/2019 Rész száma: 3 Elnevezés: Röntgen detektor
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:
2019/11/11 (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: MEDIMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79681090
Postai cím: XIV. UTCA 37
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.gemes@medimat.hu
Telefon: +36 14370970
Internetcím(ek): (URL) www.medimat.hu
Fax: +36 14370979
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: 7988000
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: 1175/12/2019 Rész száma: 4 Elnevezés: Kolposzkópok
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:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannon Health Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86617974
Postai cím: Ábrahám Pál Utca 22.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
E-mail: kovalik.gabor@pannonhs.hu
Telefon: +36 303439223
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: 4200000
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: 1175/12/2019 Rész száma: 5 Elnevezés: Urodinámiás készülék
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:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannon Health Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86617974
Postai cím: Ábrahám Pál Utca 22.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
E-mail: kovalik.gabor@pannonhs.hu
Telefon: +36 303439223
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: 5600000
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: 1918/12/2019 Rész száma: 6 Elnevezés: Soft lézer
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:
2019/11/07 (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: OMSZÖV-MEDIC Orvostechnikai Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67948057
Postai cím: Kenyérmező Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: info@omszov-medic.hu
Telefon: +36 13339756
Internetcím(ek): (URL) www.omszov-medic.hu
Fax: +36 13144776
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: 596375
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: 1175/12/2019 Rész száma: 7 Elnevezés: Nagyfrekvenciás vágó

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:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannon Health Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86617974
Postai cím: Ábrahám Pál Utca 22.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
E-mail: kovalik.gabor@pannonhs.hu
Telefon: +36 303439223
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: 3490000
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: 1176/12/2019 Rész száma: 8 Elnevezés: Mágnesterápiás készülék
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:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ISKS-Med Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17202523
Postai cím: Mészöly Utca 4.A.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: info.isksmed@isks.hu
Telefon: +36 209224156
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: 3273174
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: 1918/12/2019 Rész száma: 9 Elnevezés: Fizikoterápiás készülékek
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:
2019/11/07 (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: OMSZÖV-MEDIC Orvostechnikai Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67948057
Postai cím: Kenyérmező Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: info@omszov-medic.hu
Telefon: +36 13339756
Internetcím(ek): (URL) www.omszov-medic.hu
Fax: +36 13144776
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: 3832000
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: 1994/12/2019 Rész száma: 10 Elnevezés: Fül-orr-gégészeti kezelőegység
kiegészítőkkel
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:
2019/11/26 (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: Z&É Med kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18083084
Postai cím: Margit Utca 114.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: zemed@zemed.hu
Telefon: +36 16464572
Internetcím(ek): (URL) www.zemed.hu
Fax: +36 16464579
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: 12743600
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: 1968/12/2019 Rész száma: 11 Elnevezés: Sebészeti shaver
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:
2019/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98484913

Postai cím: Dorottya Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: tender@euromedic-hungary.com
Telefon: +36 306675519
Internetcím(ek): (URL) https://www.euromedic-hungary.com/index.php/hun/
Fax: +36 18153126
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: 3905280
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I. Az 1. részben az eredménytelenség oka: nem nyújtottak be ajánlatot (Kbt. 75. § (1) bekezdés a)
pont szerinti eredménytelenség)
II. Az eljárás 10. részére vonatkozó eredmény tekintetében előzetes vitarendezésre került sor,
melynek alapján az Ajánlatkérő a 10. részre vonatkozó eredményt felülvizsgálta, és annak
módosításáról döntött.
III. A nyertes ajánlattevők adószáma:
2. rész: Szemészeti berendezések
Argus Optik Kft. (adószám: 12275425)
3. rész: Röntgen detektor
MEDIMAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám: 12367494-2-43)
4. rész: Kolposzkópok
Pannon Health Systems Kft. (adószám: 23469246-2-13)
5. rész: Urodinámiás készülék
Pannon Health Systems Kft. (adószám: 23469246-2-13)
6. rész: Soft lézer
OMSZÖV-MEDIC Orvostechnikai Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft. (adószám: 10957477-2-42)
7. rész: Nagyfrekvenciás vágó
Pannon Health Systems Kft. (adószám: 23469246-2-13)
8. rész: Mágnesterápiás készülék
ISKS-Med Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (adószám: 22145264-2-43)
9. rész: Fizikoterápiás készülékek
OMSZÖV-MEDIC Orvostechnikai Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft. (adószám: 10957477-2-42)
10. rész: Fül-orr-gégészeti kezelőegység kiegészítőkkel
Z&É Med Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám: 10908129-2-42)
11. rész: Sebészeti shaver
EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Kft. (adószám: 12077571-2-41)
IV. Az ajánlattevők, neve, címe, adószáma:

1. rész: Polimerizációs lámpa
- (nem érkezett ajánlat)
2. rész: Szemészeti berendezések
Argus Optik Kft. (1182 Budapest, Lászlófalva utca 5., adószám: 12275425)
3. rész: Röntgen detektor
MEDIMAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1224 Budapest, XIV. utca 37., adószám:
12367494-2-43)
4. rész: Kolposzkópok
Pannon Health Systems Kft. (2120 Dunakeszi, Ábrahám Pál utca 22., adószám: 23469246-2-13)
5. rész: Urodinámiás készülék
Pannon Health Systems Kft. (2120 Dunakeszi, Ábrahám Pál utca 22., adószám: 23469246-2-13)
6. rész: Soft lézer
OMSZÖV-MEDIC Orvostechnikai Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft. (1081 Budapest,
Kenyérmező u. 6., adószám: 10957477-2-42)
7. rész: Nagyfrekvenciás vágó
Pannon Health Systems Kft. (2120 Dunakeszi, Ábrahám Pál utca 22., adószám: 23469246-2-13)
8. rész: Mágnesterápiás készülék
ISKS-Med Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1114 Budapest, Mészöly utca 4.A.1., adószám:
22145264-2-43)
9. rész: Fizikoterápiás készülékek
OMSZÖV-MEDIC Orvostechnikai Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft. (1081 Budapest,
Kenyérmező u. 6., adószám: 10957477-2-42)
10. rész: Fül-orr-gégészeti kezelőegység kiegészítőkkel
Z&É Med Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1165 Budapest, Margit u. 114., adószám:
10908129-2-42)
Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 4., adószám:
13870975) – érvénytelen ajánlat
ATMOS Medical Kft. (6725 Szeged, Móra utca 15/b., adószám: 10253742-2-06) – érvénytelen
ajánlat
11. rész: Sebészeti shaver
EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Kft. (1051 Budapest, Dorottya utca 1., adószám:
12077571-2-41)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati
kérelmek benyújtása a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint történik.
Jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvénynek a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (23149/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001503632019/
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/EKR001503632019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: T-142/19 Villamos jelzőberendezési alkatrészek be
Hivatkozási szám: EKR001503632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34632200-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés Villamos jelzőberendezési alkatrészek beszerzésére 36 hónapos időtartamra
tervezetten összesen 3552 mennyiségi egység mennyiségben.
Az ártáblázatban megjelölt mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek
meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott
elbírálása érdekében, az ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében
beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell
benyújtania ajánlatát
A részletezést a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Villamos jelzőberendezési alkatrészek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34632200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, a BKV Zrt. V490 számú raktára, 1115
Budapest, Bartók Béla út 133.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos jelzőberendezési alkatrészek beszerzése 36 hónapos időtartamra, évente tervezetten összesen
1184 mennyiségi egység mennyiségben adásvételi keretszerződés keretében.
A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún.
tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az
általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében
beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében
kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek
feltüntetésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat
mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát
képező tételek szállítását is megrendelje, a keretösszeg növelése nélkül, tárgytól eltérő új elemre való
kiterjesztés nélkül.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
• -a termékeket a meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama
alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja;
• 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; valamint arról, hogy 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; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő [7-30 naptári nap] 15
2 Vállalt többletjótállás időtartama [0-24 hónap] 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időbeli hatálya változatlan
feltételekkel meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Az értékelés módszere: 1. részszempont esetén fordított arányosítás, 2. részszempont esetén egyenes
arányosítás, 3. részszempont esetén fordított arányosítás.
A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5)
bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró
okok hatálya alá.
- Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a
6. § (1)-(2) bekezdéseire is).
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. §
(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia,
illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseinek hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is).
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon
letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem

Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja
tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény,
adat tartalma valós.
- Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
Fentieken túl Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2018 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban
foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD
benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell
nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket
nem kell külön, részletesen feltüntetni.
- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére
vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek
vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket
az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatnak tartalmaznia kell
az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia
kell a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak
szerint kell eljárni.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és
érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani
kell.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény,
adat tartalma valós.
- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik.
- A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül
ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évben összesen a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a 432
millió forintot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD
benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell
nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket
nem kell külön, részletesen feltüntetni.
- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére
vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek
vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket
az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatban csatolni kell a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az
okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):
M1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontja alapján ismertetnie kell a
felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak
legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya és mennyisége, a teljesítés
ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel
kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A szállítás tárgyából
egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referencia vasúti jelzőberendezés és/vagy azok alkatrészeinek
szállítására vonatkozik. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell
lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és
érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani
kell.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény,
adat tartalma valós.
- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül
ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap
során teljesített összesen legalább 1700 darab vasúti jelzőberendezés és/vagy azok alkatrészeinek
szállítására vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha a közös ajánlattevők közül legalább egy megfelel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít. .
Késedelmi kötbér mértéke: a minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított árukra vetített vételár
díjának 0,5%-a, de legfeljebb 15%.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett árukra vetített vételár 15%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a meghiúsulással érintett árukra vetített vételár 15%-a.
Jótállás:
Nyertes ajánlattevőnek legalább 12 hónap jótállást kell vállalnia.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése
szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.
Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján nem követeli meg közös ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet
alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/20 (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: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR
rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt. 68. §-a
tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton
hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.
2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági,
valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
4. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról
a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
5. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében
foglaltakról.
6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.
7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.
8. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.
9. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy
változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.
10. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt.
35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.
11. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás,
nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt
köteles becsatolni a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak
szerint.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés
második mondatának alkalmazásával.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet
a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.
14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.
15. Ajánlatkérő jelzi, hogy a megkötésre kerülő szerződés mindkét fél részéről, 90 napos felmondási
idővel, indokolás nélkül megszüntethető a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
16. Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a
legkedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati ár a legalacsonyabb.

17. Az eljárás eredményeként megkötött keretszerződésben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre
kerül a keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra: Keretösszeg = Ajánlati érték
összesen a teljes időszakra.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
18. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.
19. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6 pontjában
feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.
20. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az
útmutató tartalmazza.
21. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. §
(1)bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve– kizárólag az EKR-en keresztül történik.
22. FAKSZ: Dr. Gara Richárd (00041)
23. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét megvizsgálta és az eljárásban nem
biztosítja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (2)(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (23256/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korényi Sarolta
Telefon: +36 99577523
E-mail: skorenyi@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közúti személyszállítási szolgáltatás(vonatpótlás)
Hivatkozási szám: EKR001049462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
60100000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különcélú menetrend szerinti közúti személyszállítási szolgáltatás (vonatpótlás) - járművezető biztosításávala menetrend szerinti vasúti személyszállítás helyettesítésére előre tervezett, továbbá rendkívüli zavartatás
esetén, a GYSEV Zrt. teljes működési területét (Magyarországon és Ausztriában egyaránt) érintő közúti
útvonalakon.

Ajánlatkérő a szolgáltatás tekintetében keretszerződést kíván kötni 279 300 000,-Ft. keretösszeg erejéig.
Megrendelő a szerződés hatálya alatt vállal minimum 200.000 km előre tervezett vagy rendkívüli vonatpótlás
megrendelésének kötelezettségét. Amennyiben a keretszerződés keretösszege nem merül ki, és Felek
élnek a szerződés 12 hónapos meghosszabbításának lehetőségével, Megrendelő a meghosszabbítás
időszakában is garantál további 200.000 km megrendelést lehívását.
A szolgáltatás várható mennyisége: szerződés időtartama alatt (2020.december 31-ig):285.000 km.
Előre tervezett és rendkívüli vonatpótlás várható megrendelésének aránya: 95%-5%.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 279300000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Közúti személyszállítási szolgáltatás(vonatpótlás)
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: AT11,AT122,AT224,HU22 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország:Győr-MosonSopron,Vas és Zala megye
Szentgotthárd–Jennersdorf,Sopron–Deutschkreutz,Sopron–Ebenfurth,Fertőszentmiklós-Neusiedl am
See,Sopron–Mattersburg,Loipersbach-Schattendorf-Baumgarten
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különcélú menetrend szerinti közúti személyszállítási szolgáltatás (vonatpótlás) - járművezető biztosításávala menetrend szerinti vasúti személyszállítás helyettesítésére előre tervezett, továbbá rendkívüli zavartatás
esetén, a GYSEV Zrt. teljes működési területét (Magyarországon és Ausztriában egyaránt) érintő közúti
útvonalakon. A pontos kiállási helyszínek és menetvonalak a Megrendelésekben kerülnek meghatározásra.
Ajánlatkérő a szolgáltatás tekintetében keretszerződést kíván kötni nettó 279 300 000,-Ft. keretösszeg
erejéig. Megrendelő a szerződés hatálya alatt vállal minimum 200.000 km előre tervezett vagy rendkívüli
vonatpótlás megrendelésének kötelezettségét. Amennyiben a keretszerződés keretösszege nem merül ki, és
Felek a szerződés szerint élnek a szerződés 12 hónapos meghosszabbításának lehetőségével, Megrendelő
a meghosszabbítás időszakában is garantál további 200.000 km-nek megfelelő összegű megrendelés
lehívását.
Előre tervezett és rendkívüli vonatpótlás várható megrendelésének aránya: 95%-5%. Rendkívüli vonatpótlás
esetén, amennyiben Megrendelő a megrendelésben eltérő időpontot nem határoz meg, Vállalkozó a
megrendelés átadásától számított (ajánlattevő ajánlata alapján) 06-22 óra közötti értesítés esetén: 60 percen
belül, azaz hatvan percen belül; 22-06 óra közötti értesítés esetén 90 percen belül, azaz kilencven percen
belül köteles megkezdeni a teljesítést.
Teljesítés ideje: és 2020. december 31-ig vagy a felhívás jelen pontjában meghatározott keretösszeg
kimerüléséig hatályos. A Felek jogosultak közös írásbeli nyilatkozattal a szerződés időbeli hatályát egy
alkalommal, további 12 hónapos időtartamra meghosszabbítani; amennyiben a szerződés keretösszege
még nem merült ki. Megrendelő a szerződés meghosszabbítására vonatkozó igényét a szerződés
hatályosságának utolsó napját megelőző 5. hónapig köteles Vállalkozónak írásban jelezni. Felek ezt
követően a Szerződést – közös megegyezéssel -, annak hatálya lejártának napját megelőző 4. hónapig
meghosszabbíthatják.
A szolgáltatás várható mennyisége: szerződés időtartama alatt (2020.december 31-ig):285.000 km. A
szerződés meghosszabbítása esetén a meghosszabbítás ideje alatt várható mennyiség: 285.000 km.

Megrendelő jogosult az előre tervezett pótlások érdekében egyszerre, egy időben legfeljebb 20 db minimum
40 ülőhelyes autóbuszt megrendelni, amelyek eltérő menetrend szerint is közlekedhetnek. Megrendelő
jogosult a rendkívüli pótlások érdekében egyszerre, egy időben legfeljebb 6 db minimum 40 ülőhelyes
autóbuszt megrendelni.
Részletes információk: vállalkozási szerződéstervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Előre tervezett pótlás esetén 50, vagy annál nagyobb számú (több)
ülőhellyel rendelkező busz teljesítésbe történő bevonásának megajánlása (db). /min.:0-max:7db/. 15
2 Előre tervezett pótlás esetén rendelkezik-e 1 db, a teljesítésbe bevonható kerekesszékes utas
szállítására alkalmas autóbuszjárművel? 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 83
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: ár értékelésének megosztása: előre tervezett pótlás díja:- súlyszám:81, előre nem tervezett
pótlás díja: súlyszám:2. Bírálati módszerek: 1.szempont (50 fős, vagy annál nagyobb ülőhellyel rendelkező
busz megajánlása):egyenes arányosítás, 2.szempont (kerekesszékes utas szállítására alkalmas busz
megajánlása): pontkiosztás; 3.szempont (ár): fordított arányosítás. Részletesen: KD
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 163 - 401473
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató
- közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító
felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közúti személyszállítási szolgáltatás(vonatpótlás)

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:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
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
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81559343
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: beszerzes@volanbusz.hu
Telefon: +36 14655729
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 279300000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Különcélú
menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vonatpótlás) – járművezető biztosításával –
a menetrend szerinti vasúti személyszállítás helyettesítésére előre tervezett, tovább rendkívüli
zavartatás esetén, a GYSEV Zrt. teljes működési területét (Magyarországon és Ausztriában
egyaránt) érintő közúti útvonalakon
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdését. Ajánlatkérő döntése alapján
kizárólag a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.
44/2015.(XI.2) MvM rendelet 18. § szerinti információk:
- Nyertes ajánlattevő adószáma: 10824346-2-44
- Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székhelye: 1091 Budapest, Üllői
út 131., Adószáma: 10824346-2-44
Pannon Busz-Rent Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 7761
Kozármisleny, Nárcisz utca 33., Adószáma: 14055223-2-02
Infinitours Kft., Székhelye: 2509 Esztergom-kertváros, Retek utca 0371/12, Adószáma:
13446550-2-11
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)

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

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (23092/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kővári-Csótó Emese
Telefon: +36 306249351
E-mail: kovari-csoto.emese@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egységvizsgáló gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000302722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38900000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Egységvizsgáló gépek beszerzése” tárgyú, Kbt. 104. §-a alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti keretmegállapodás megkötésére irányuló, Kbt. Második rész szerinti, árubeszerzésre irányuló
tárgyalásos közbeszerzési eljárás
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 429550000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Egységvizsgáló gépek beszerzése
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: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1063 Budapest, Kmety György u 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egységvizsgáló gépek beszerzése” tárgyú, Kbt. 104. §-a alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
keretmegállapodás megkötésére irányuló, Kbt. Második rész szerinti, árubeszerzésre irányuló tárgyalásos
közbeszerzési eljárás
Mennyisége:
1. 2 db komplett vizsgálógép prototípus (valamint a berendezésekhez egy-egy a gép kezelő- és megjelenítő
felületeként használható notebook, minden kártyatípusból 2-2 tartalékkártya, 2 pendrive adathordozón az
összes alkalmazott SW, a használathoz szükséges oktatások).
2. További legfeljebb 5 db vizsgálógép megrendelése a keretmegállapodás alapján.
3. További jelfogóegységek, jelfogósávok vizsgálószoftverének kifejlesztése a keretmegállapodás alapján.
Értékelésre kerülő ajánlati ár Nettó ajánlati ár: A 2 db. prototípus berendezés fejlesztésére és szállítására
vonatkozó ár tételek: Az egységvizsgáló gép hardver kifejlesztése, a Műszaki leírás 5. fejezet 5.1. és
5.2. pontjában meghatározott dokumentáció átadása (rendszerleírás, részletes specifikáció, felhasználói
dokumentáció), vezérlő és működtető szoftverek kifejlesztése, kezelőfelület kifejlesztése, a D55 váltóvezérlő
egységek és a D70 váltóvezérlő egységek egy megadott verziójára a vizsgáló szoftver kidolgozása,
a vizsgálat eredményeit dokumentáló szoftver kifejlesztése, az előbbieket tartalmazó két komplett
egységvizsgáló berendezés leszállítása, ezek üzembehelyezése, és a egységvizsgálót berendezést
használó személyzetre vonatkozó oktatások megtartása. SSZ:30; A Műszaki leírás 4.4. és 4.5 pontban
szereplő jelfogóegységek, sávok vizsgálószoftverének kifejlesztése. SSZ:15;A Műszaki leírás 5 fejezet 5.3.,
5.4., 5.5., 5.6. és 5.7. pontjaiban szereplő részletes dokumentáció átadása a MÁV Zrt. számára, valamint a
MÁV Zrt. Technológiai Kp. személyzetére vonatkozó oktatások megtartása.SSZ:15, További egységvizsgáló
berendezések szállítására vonatkozó ár tételek:További egységvizsgáló gép (kifejlesztett szoftverrel, D
70 vizsgálatra alkalmas teljes hardver kialakítással és kezelőfelülettel) szállításának egységára SSZ:30,
További egység illetve sáv típusok, illetve típus változatok vizsgáló szoftverének kifejlesztésére vonatkozó
ár tételek:További D55-ös egység típus vizsgáló szoftverének kifejlesztése SSZ:2,További D70-es egység
típus vizsgáló szoftverének kifejlesztéseSSZ.3,Korábban már az adott D55-ös egység típus vizsgálatához
kifejlesztett szoftver módosítása (vagy új szoftver kifejlesztése) az adott egység típus másik verziójának
vizsgálatához (más törésű belsőkapcsolásához) SSZ:1, Korábban már az adott D70-es egység típus
vizsgálatához kifejlesztett szoftver módosítása (vagy új szoftver kifejlesztése) az adott egység típus másik
verziójának vizsgálatához (más törésű belsőkapcsolásához)SSZ.1,További D70-es jelfogósáv típus vizsgáló
szoftverének kifejlesztéseSSZ:2,Korábban már az adott D70-es jelfogósáv típus vizsgálatához kifejlesztett
szoftver módosítása (vagy új szoftver kifejlesztése) az adott jelfogósáv típus másik verziójának vizsgálatához
(más törésű belsőkapcsolásához)SSZ:1
Az adható pontszám alsó és felső határa mindkét résszempont esetén: 0-10
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 AFM/2. 36 hónapon felüli vasúti irányítástechnikai projektben programozói
és/vagyhardverfejlesztői és/vagyszoftverfejlesztői többlettap(min0-max24hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
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 Közbeszerzési Dokumentumokat Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzési rendszer oldalán teszi közzé:
https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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 108 - 263995
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató
- közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító
felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Egységvizsgáló gépek 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:
2019/11/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: AXON 6M Logikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79533995
Postai cím: Bulcsú Utca 25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1155
Ország: Magyarország
E-mail: mark.dolhay@axon-6m.hu
Telefon: +36 209323653
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 450000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 429550000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok

a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát: b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
AXON 6M Logikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
- 12259737-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
AXON 6M Logikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1155 Budapest,Bulcsú Utca 25. - 12259737-2-42
d)ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a
szempontok megnevezését: VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés.
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:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő
indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az
irányelvben megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (22981/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73911197
Postai cím: Pulcz Utca 44
Város: Szeged
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Zoltán
Telefon: +36 307426977
E-mail: toth.zoltan.ed@nkm.energy
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nkmedgazhalozat.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
Hivatalos név: NKM Földgázhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73120625
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simárszik Gábor
Telefon: +36 207780006
E-mail: simarszki.gabor@nkm.energy
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nkmgazhalozat.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ballonozó készülékek és szakaszoló berendezések
Hivatkozási szám: EKR000650922019

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44161110-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ballonozó készülékek, valamint nagy-középnyomású és kisnyomású szakaszoló berendezés beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 1528528280 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1 bar-os dupla ballonozó szakaszoló NKM ÉD részére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44161110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. központi Raktár
6724 Szeged, Pulcz utca 44.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Karakterkorlát nélküli megnevezés: 1 bar-os dupla ballonozó szakaszoló készülék beszerzése - NKM ÉszakDél Földgázhálózati Zrt. részére
5 db 1 bar-os dupla ballonozó szakaszoló készülék, amely alkalmas DN 80-400 acél és PE gázvezetékek
zárására, szakaszolására. DN300-as és 400-as dimenziók esetében legalább szimpla ballonnal 700 mbar
túlnyomáson történő szakaszolásra.
Valamennyi rész vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal
egyenértékű” termék ajánlható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)

Elnevezés: 1 bar-os dupla ballonozó szakaszoló NKM Földgázh r
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44161110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NKM Földgázhálózati Kft. központi Raktár Budapest
1101 Salgótarjáni utca 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Karakterkorlát nélküli megnevezés: 1 bar-os dupla ballonozó szakaszoló készülék beszerzése NKM
Földgázhálózati Kft. részére
2 db 1 bar-os dupla ballonozó szakaszoló készülék, amely alkalmas DN 80-400 acél és PE gázvezetékek
zárására, szakaszolására. DN300-as és 400-as dimenziók esetében legalább szimpla ballonnal 700 mbar
túlnyomáson történő szakaszolásra.
Valamennyi rész vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal
egyenértékű” termék ajánlható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 1 bar-os dupla ballonozó szakaszoló DN 80-600-ig
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44161110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NKM Földgázhálózati Kft. központi Raktár Budapest
1101 Salgótarjáni utca 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Karakterkorlát nélküli megnevezés: 1 bar-os dupla ballonozó szakaszoló készülék beszerzése - DN 80-600
ig NKM Földgázhálózati Kft. részére
2 db 1 bar-os dupla ballonozó szakaszoló készülék, amely alkalmas DN 80-600 acél és PE gázvezetékek
zárására, szakaszolására. DN300-as és 400-as dimenziók esetében legalább 700 mbar, a DN500-as és
DN600-as dimenziók esetében legalább 400 mbar túlnyomáson történő szakaszolásra szimpla ballonnal.
Valamennyi rész vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal
egyenértékű” termék ajánlható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 1 bar-os dupla ballonozó szakaszoló DN 80-800
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44161110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NKM Földgázhálózati Kft. központi Raktár Budapest
1101 Salgótarjáni utca 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Karakterkorlát nélküli megnevezés: 1 bar-os dupla ballonozó szakaszoló készülék beszerzése DN 80-800
NKM Földgázhálózati Kft. részére
2 db 1 bar-os dupla ballonozó szakaszoló készülék, amely alkalmas DN 80-800 acél és PE gázvezetékek
zárására, szakaszolására. DN300-as és 400-as dimenziók esetében legalább 700 mbar, a DN500-as és
DN600-as dimenziók esetében legalább 400 mbar, a DN700-as és DN800-as dimenziók esetében legalább
100 mbar túlnyomáson történő szakaszolásra szimpla ballonnal.
Valamennyi rész vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal
egyenértékű” termék ajánlható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 4 bar-os ballonozó szakaszoló NKM ÉD részére
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44161110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. központi Raktár
6724 Szeged, Pulcz utca 44.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Karakterkorlát nélküli megnevezés: 4 bar-os ballonozó szakaszoló készülék beszerzése NKM Észak-Dél
Földgázhálózati Zrt. részére
3 db 4 bar-os ballonozó szakaszoló berendezés, amely alkalmas DN 80-200 acél gázvezetékek, valamint
DN 90 - DN 200 PE gázvezetékek zárására, szakaszolására.
Valamennyi rész vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal
egyenértékű” termék ajánlható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: DN80-DN300 közép, nagyközép nyomású acélgázelosztó
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44161110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. központi Raktár
6724 Szeged, Pulcz utca 44.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Karakterkorlát nélküli megnevezés: DN300-as közép- és nagyközép nyomású acél gázelosztó vezetékek
kiszakaszolására szolgáló berendezés NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. részére.
1 db Közép- és nagyközép nyomású acél gázelosztó vezetékek kiszakaszolására szolgáló berendezés,
amely alkalmas DN 80 - DN 300-as acél gázvezetékek zárására, szakaszolására.
Valamennyi rész vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal
egyenértékű” termék ajánlható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: DN80-DN300 közép, nagyközép nyomású acélgázelosztó
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44161110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NKM Földgázhálózati Kft. központi Raktár Budapest
1101 Salgótarjáni utca 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Karakterkorlát nélküli megnevezés: DN80-DN300-as közép- és nagyközép nyomású acél gázelosztó
vezetékek kiszakaszolására szolgáló berendezés NKM Földgázhálózati Kft. részére.
2 db Közép- és nagyközép nyomású acél gázelosztó vezetékek kiszakaszolására szolgáló berendezés,
amely alkalmas DN 80 - DN 300-as acél gázvezetékek zárására, szakaszolására.
Valamennyi rész vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal
egyenértékű” termék ajánlható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: DN80-DN400 közép- és nagyközép nyomású PE és acél
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44161110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NKM Földgázhálózati Kft. központi Raktár Budapest
1101 Salgótarjáni utca 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Karakterkorlát nélküli megnevezés: DN80-DN400-as közép- és nagyközép nyomású PE és acél gázelosztó
vezetékek kiszakaszolására szolgáló berendezés beszerzése NKM Földgázhálózati Kft. részére
1 db Közép- és nagyközép nyomású PE és acél gázelosztó vezetékek kiszakaszolására szolgáló
berendezés, amely alkalmas DN 80-DN 400-as gázvezetékek zárására, szakaszolására.
Valamennyi rész vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal
egyenértékű” termék ajánlható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 1”-3”-os kisnyomású acél gázvezetékek NKM Földgázh
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44161110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NKM Földgázhálózati Kft. központi Raktár Budapest
1101 Salgótarjáni utca 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Karakterkorlát nélküli megnevezés: 1”-3”-os kisnyomású acél gázvezetékek kiszakaszolására alkalmas
szakaszoló berendezés beszerzése NKM Földgázhálózati Kft. részére.
A 6 db berendezés képes legyen az acél gázvezetékek megfúrására és kiszakaszolására 0,1 bar-ig az 1” –
3”-os mérettartományban. További részletek a műszaki leírásban találhatóak.

Valamennyi rész vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal
egyenértékű” termék ajánlható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 1”-3”-os kisnyomású acél gázvezetékek NKM ÉD
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44161110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. központi Raktár
6724 Szeged, Pulcz utca 44.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Karakterkorlát nélküli megnevezés: 1”-3”-os kisnyomású acél gázvezetékek kiszakaszolására alkalmas
szakaszoló berendezés beszerzése NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt részére.
A 6 db berendezés képes legyen az acél gázvezetékek megfúrására és kiszakaszolására 0,1 bar-ig az 1” –
3”-os mérettartományban. További részletek a műszaki leírásban találhatóak.
Valamennyi rész vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal
egyenértékű” termék ajánlható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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 118 - 290603
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató
- közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító
felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1 bar-os dupla ballonozó szakaszoló NKM ÉD részére
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:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Varga + Sons Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76928956
Postai cím: Rákóczi Tér 4/B
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
E-mail: varga@varga-sons.com
Telefon: +36 304749364
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 314300000

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 1 bar-os dupla ballonozó szakaszoló NKM Földgázh r
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:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Varga + Sons Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76928956
Postai cím: Rákóczi Tér 4/B
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
E-mail: varga@varga-sons.com
Telefon: +36 304749364

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 125720000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: 1 bar-os dupla ballonozó szakaszoló DN 80-600-ig
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:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Varga + Sons Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76928956
Postai cím: Rákóczi Tér 4/B
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
E-mail: varga@varga-sons.com
Telefon: +36 304749364
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 272580000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: 1 bar-os dupla ballonozó szakaszoló DN 80-800
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:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Varga + Sons Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76928956
Postai cím: Rákóczi Tér 4/B
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
E-mail: varga@varga-sons.com
Telefon: +36 304749364
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 288580000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: 4 bar-os ballonozó szakaszoló NKM ÉD részére
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:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Varga + Sons Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76928956
Postai cím: Rákóczi Tér 4/B
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
E-mail: varga@varga-sons.com
Telefon: +36 304749364
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 184290000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: DN80-DN300 közép, nagyközép nyomású acélgázelosztó
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:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
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
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: INTEREX-WAGA KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23564433
Postai cím: Sárkeresztúri Út 14/b
Város: SZÉKESFEHÉRVÁR
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@interex-waga.hu
Telefon: +36 22503426
Internetcím(ek): (URL) www.interex-waga.hu
Fax: +36 22503427
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47449000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: DN80-DN300 közép, nagyközép nyomású acélgázelosztó
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:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
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
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: INTEREX-WAGA KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23564433
Postai cím: Sárkeresztúri Út 14/b
Város: SZÉKESFEHÉRVÁR
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@interex-waga.hu
Telefon: +36 22503426
Internetcím(ek): (URL) www.interex-waga.hu
Fax: +36 22503427
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 94898000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: DN80-DN400 közép- és nagyközép nyomású PE és acél
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:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: SER CO 21 Kereskedelmi, Korrózióvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45683284
Postai cím: Koch Róbert Utca 25. A. ép. 1. em. 6.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: serco21@t-online.hu
Telefon: +36 209365430
Internetcím(ek): (URL) www.serco21.hu
Fax: +36 000000000
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: FASTRA, s.r.o.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33548292
Postai cím: Kolín Líbenice 30
Város: Líbenice 30
NUTS-kód: CZ020
Postai irányítószám: 28002
Ország: Csehország
E-mail: bartl@fastra.cz
Telefon: +420 777728627
Internetcím(ek): (URL) www.fastra.cz
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 115500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
igen
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
igen
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 9 Elnevezés: 1”-3”-os kisnyomású acél gázvezetékek NKM Földgázh
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:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: INTEREX-WAGA KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23564433
Postai cím: Sárkeresztúri Út 14/b
Város: SZÉKESFEHÉRVÁR
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@interex-waga.hu
Telefon: +36 22503426
Internetcím(ek): (URL) www.interex-waga.hu
Fax: +36 22503427
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42605640
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 10 Elnevezés: 1”-3”-os kisnyomású acél gázvezetékek NKM ÉD
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:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: INTEREX-WAGA KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23564433
Postai cím: Sárkeresztúri Út 14/b
Város: SZÉKESFEHÉRVÁR
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@interex-waga.hu
Telefon: +36 22503426
Internetcím(ek): (URL) www.interex-waga.hu
Fax: +36 22503427
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42605640
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők az 1. részben:
VARGA+SONS Kft. (Adószám: 12827527-2-11) - nyertes ajánlattevő
Ajánlattevők az 2. részben:
VARGA+SONS Kft. (Adószám: 12827527-2-11) - nyertes ajánlattevő
Ajánlattevők a 3. részben:
VARGA+SONS Kft. (Adószám: 12827527-2-11) - nyertes ajánlattevő
Ajánlattevők a 4. részben:
VARGA+SONS Kft. (Adószám: 12827527-2-11) - nyertes ajánlattevő
Ajánlattevők az 5. részben:
VARGA+SONS Kft. (Adószám: 12827527-2-11) - nyertes ajánlattevő
Ajánlattevők a 6. részben:
VARGA+SONS Kft. (Adószám: 12827527-2-11)
INTEREX-WAGA Kft.(Adószám: 11110419-2-07) - nyertes ajánlattevő
SER CO 21 Kft. (Adószám: 12629501-2-14)
Ajánlattevők a 7. részben:
VARGA+SONS Kft. (Adószám: 12827527-2-11)
INTEREX-WAGA Kft.(Adószám: 11110419-2-07) - nyertes ajánlattevő
SER CO 21 Kft. (Adószám: 12629501-2-14)
Ajánlattevők a 8. részben:
VARGA+SONS Kft. (Adószám: 12827527-2-11)
SER CO 21 Kft. (Adószám: 12629501-2-14) - nyertes ajánlattevő
Ajánlattevők a 9. részben:
VARGA+SONS Kft. (Adószám: 12827527-2-11)
INTEREX-WAGA Kft.(Adószám: 11110419-2-07) - nyertes ajánlattevő
Ajánlattevők a 10. részben:
VARGA+SONS Kft. (Adószám: 12827527-2-11)
INTEREX-WAGA Kft.(Adószám: 11110419-2-07) - nyertes ajánlattevő
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
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:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő
indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az
irányelvben megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (23327/2019)
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: 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 52511556
E-mail: krajczar@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511550
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Cs-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer
Hivatkozási szám: EKR001470792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45247112-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó CS-1 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer
kivitelezése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (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 - 22416 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 225 - 550961
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2019/12/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/12/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:

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

ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (23237/2019)
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: ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62487375
Postai cím: Deák Tér 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zay Adorján
Telefon: +36 46501501
E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu
Fax: +36 46501505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eszakerdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: LÁEV magasépítési beruházások kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000991032019
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:
Vállalkozási szerződés
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (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 - 19528 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 199 - 482582
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2020/02/07
Helyesen:
2020/02/17
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: 2019/12/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/19 (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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentum a III. kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően
módosításra kerül. A módosított anyagok az eredetivel megegyező helyen elérhetőek.
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

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (23477/2019)
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: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési,
Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EMC mérőlabor és szerverközpont építése
Hivatkozási szám: EKR000804972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45211350-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
EMC mérőlabor és szerverközpont építése a 25713/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1133
Budapest, Visegrádi u. 106. szám alatt található ingatlanon, kivitelezési szerződés keretében.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (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 - 11713 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 127 - 309831
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/02 (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: 2019/12/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/14 (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: 2019/12/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az eljárásban kiküldött kiegészítő tájékoztatásokkal összefüggésben a közbeszerzési
dokumentumok módosítása, és az ajánlattételi határidő (IV.2.2) pont), illetve a bontás időpontjának
(IV.2.7) pont) Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja szerinti módosítása mellett döntött.
Ajánlatkérő jelen módosítással a közbeszerzési dokumentumokat a műszaki dokumentációt érintően
módosítja annyiban, hogy új (módosított) árazatlan költségvetést, új (módosított) építészeti műszaki
leírást, új (módosított) épületvillamossági erősáramú műszaki leírást, és új (módosított) kiviteli
tervjegyzéket bocsát rendelkezésre, amelyek a korábbi dokumentumok helyébe lépnek. A jelen
módosítás egyebekben nem érinti a felhívást vagy a közbeszerzési dokumentumokat, a jelen
korrigendum által eszközölt módosítások körén túli előírások továbbra is érvényesek.
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

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (23262/2019)
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: 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: HU
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: 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: Horváth Péter Zoltán
Telefon: +36 303430873
E-mail: horvath.peter@hm.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NFSI - HM energetikai korszerűsítés - 2 részben
Hivatkozási szám: EKR001187982019
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:
Vállalkozási szerződés „A Honvédelmi Minisztérium épületeinek energetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00001 azonosító számú projekt keretében energetikai korszerűsítésre– 2 részben
VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (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 - 20694 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 206 - 501109
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/22 (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: 2019/12/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/18 (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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje",
illetve a IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében kívánja módosítani.
A további módosított közbeszerzési dokumentumok az EKR-be feltöltésre kerültek.
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

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű
Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvényt (23147/2019)
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: TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69407745
Postai cím: Nyugati ipari út 8
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Balázs
Telefon: +36 72421700
E-mail: vincze.balazs@tettyeforrashaz.hu
Fax: +36 72421701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tettyeforrashaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tettyeforrashaz.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás víziközmű felújításra
Hivatkozási szám: EKR000641252019
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:
Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. üzemeltetési területén saját
forrásból (a használati díj és víziközmű fejlesztési hozzájárulás ajánlatkérő által meghatározott mértékéig),
hitelből, központi költségvetési és európai uniós támogatásból megvalósítani kívánt víziközmű felújításra.
A vállalkozási szerződések tárgya a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a TETTYE
FORRÁSHÁZ Zrt. üzemeltetésében lévő víziközmű rendszer felújításával kapcsolatos, előre tervezhető
feladatok ellátása a keretmegállapodás 48 hónapos időtartama alatt.
Ajánlatkérő a jelen, - a Kbt. 104. § alapján lefolytatandó - keretmegállapodásos eljárás eredményes
lezárását követően a Kbt. 105. (2) bekezdés c) pont rendelkezései szerint jár el, figyelemmel a Kbt.
104. § (2); (7); (8); (9) bekezdés; 105. § (2) bekezdés c) pont, továbbá a 105. § (3); (4); (5) bekezdés
rendelkezéseire is.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (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 - 018475 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 190 - 463035
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/30 (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: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik
(vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely
beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen
teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az
alábbiak szerint:
M.1.1/ lakott területen megvalósult ivóvíz vezeték építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez
kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 10.000 fm
M.1.2/ lakott területen megvalósult zárt rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna építésre és / vagy
rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek
hossza min. 5.000 fm
M.1.3/ legalább min 20.000 m2 közmű építéshez kapcsolódó útburkolat helyreállítási munkára
vonatkozó referenciával,
Az M.1.1./ - M.1.3./ pontokban rögzített előírások teljesíthetők egy vagy több szerződéssel. és az
Ajánlatkérő elfogad szerződésszerű részteljesítést is.
A közbeszerzés tárgyán Ajánlatkérő lakott területen megvalósult víziközmű (ivóvíz és/vagy zárt
rendszerű szennyvízcsatorna) építési és / vagy rekonstrukció és ezekhez kapcsolódó mélyépítési
munkákat érti.
A „Lakott terület” beépített ingatlanokat magában foglaló olyan területet jelent, amelyet bejáratainál
és kijáratainál kifejezetten ilyenként megjelöltek, vagy amelyet a nemzeti jogszabályokban más
módon meghatároztak.
.
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
M.2.1./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 10. D) pontjában meghatározott illetve azzal
egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 10. E) pontjában meghatározott szakmai
gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú
felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában meghatározott illetve azzal
egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati
idővel rendelkezik.
Egy szakember több szakterületen is megjelölhető, amennyiben az adott szakember
vonatkozásában a fenti előírások teljesülnek.
Az M.2.1./ - M.2.2./ alpont szerinti szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó,
szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal
egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai

gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt
a Minőségi kritériumok 1. értékelési részszempontként értékeli az M.2.1./ és az M.2.2. pont
tekintetében.
Az M.2.1./ - M.2.2./ alpont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott
szakembereknek legkésőbb a keretmegállapodás megkötéséig (ezt követően a keretmegállapodás
időtartama alatt) rendelkezniük kell a szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel.
A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződés meg nem kötésének minősül, mely esetben az
ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg a Kbt. 54. § (4) bekezdés rendelkezése alapján.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Helyesen:
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik
(vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely
beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen
teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az
alábbiak szerint:
M.1.1/ lakott területen megvalósult ivóvíz vezeték építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez
kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 10.000 fm
M.1.2/ lakott területen megvalósult zárt rendszerű gravitációs szennyvízcsatorna építésre és / vagy
rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek
hossza min. 5.000 fm
M.1.3/ legalább min 20.000 m2 közmű építéshez és / vagy rekonstrukcióhoz kapcsolódó útburkolat
helyreállítási munkára vonatkozó referenciával,
Az M.1.1./ - M.1.3./ pontokban rögzített előírások teljesíthetők egy vagy több szerződéssel. és az
Ajánlatkérő elfogad szerződésszerű részteljesítést is.
A közbeszerzés tárgyán Ajánlatkérő lakott területen megvalósult víziközmű (ivóvíz és/vagy zárt
rendszerű szennyvízcsatorna) építési és / vagy rekonstrukció és ezekhez kapcsolódó mélyépítési
munkákat érti.
A „Lakott terület” beépített ingatlanokat magában foglaló olyan területet jelent, amelyet bejáratainál
és kijáratainál kifejezetten ilyenként megjelöltek, vagy amelyet a nemzeti jogszabályokban más
módon meghatároztak.
.
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
M.2.1./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 10. D) pontjában meghatározott illetve azzal
egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 10. E) pontjában meghatározott szakmai
gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2./ legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú
felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában meghatározott illetve azzal
egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati
idővel rendelkezik.
Egy szakember több szakterületen is megjelölhető, amennyiben az adott szakember
vonatkozásában a fenti előírások teljesülnek.
Az M.2.1./ - M.2.2./ alpont szerinti szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó,
szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal
egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt
a Minőségi kritériumok 1. értékelési részszempontként értékeli az M.2.1./ és az M.2.2. pont
tekintetében.
Az M.2.1./ - M.2.2./ alpont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott
szakembereknek legkésőbb a keretmegállapodás megkötéséig (ezt követően a keretmegállapodás
időtartama alatt) rendelkezniük kell a szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel.
A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződés meg nem kötésének minősül, mely esetben az
ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg a Kbt. 54. § (4) bekezdés rendelkezése alapján.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/12/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az időtartam hónapban
A következő helyett:
60
Helyesen:
2
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/12/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1.1. Az ajánlati biztosíték:Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához
köti, melynek összegszerű mértéke: 10.000.000,- HUF (tízmillió forint).
Az Ajánlati Biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
- átutalással az Ajánlatkérőnek K&H Bank Zrt. vezetett 10402427-00027647-00000004 számú
számlájára, vagy

- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
Az Ajánlatkérő külön felhívja a t. gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 54. § (4) bekezdés
rendelkezéseire.
2.A KD-okhoz: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot
készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan. Az AK a Közbeszerzési Dokumentumokat az
ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
3.A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7)
bekezdéseiben, valamint a KDban foglaltak az irányadók A GSZk kiegészítő tájékoztatást az
EKR rendszeren keresztül kérhetik. Az AK a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése
vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tizedik
napot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző hatodik napot. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi
határidőt megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés
megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5)
bekezdésével összhangban módosíthatja.
4.Helyszíni bejárás: Az AK helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart, a helyszín közterület,
bármikor megtekinthető.
5.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren
keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
6.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf
kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott
Az ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az AT-knek árazott
egységárgyűjteményt excel (.xls) formátumban is csatolják.
7.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást
csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal, figyelemmel a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet előírásaira. A közös AT-knek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell
vállalniuk. Felhívjuk a T. GSZk figyelmét: az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k)
személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
8.Az Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:
a)Felolvasólapot b)Kbt.66.§(2)bek szerinti, c)Kbt.62.§(1)bek k) kb) alpont szerinti, Kbt.62.§(1) bek
k) kc) alpont szerinti nyil, d) vált. bej. nyil; e) ESPD; f) Kbt. 67.§(4)bek szerinti nyil. (Folyamatban
lévő változásbejegyzési elj esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az AT tekintetében
nincs folyamatban változásbejegyzési elj, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása
szükséges.)
9..Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a Közbeszerzési Dokumentumban kerültek
rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.
FAKSZ: dr Turi Ákos lajstrsz:00416
Helyesen:
1.1. Az ajánlati biztosíték:Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához
köti, melynek összegszerű mértéke: 10.000.000,- HUF (tízmillió forint).
Az Ajánlati Biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
- átutalással az Ajánlatkérőnek K&H Bank Zrt. vezetett 10402427-00027647-00000004 számú
számlájára, vagy
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
Az Ajánlatkérő külön felhívja a t. gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 54. § (4) bekezdés
rendelkezéseire.
2.A KD-okhoz: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot
készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan. Az AK a Közbeszerzési Dokumentumokat az
ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
3.A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7)
bekezdéseiben, valamint a KDban foglaltak az irányadók A GSZk kiegészítő tájékoztatást az
EKR rendszeren keresztül kérhetik. Az AK a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése
vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tizedik

napot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző hatodik napot. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi
határidőt megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés
megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5)
bekezdésével összhangban módosíthatja.
4.Helyszíni bejárás: Az AK helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart, a helyszín közterület,
bármikor megtekinthető.
5.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren
keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
6.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf
kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott
Az ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az AT-knek árazott
egységárgyűjteményt excel (.xls) formátumban is csatolják.
7.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást
csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal, figyelemmel a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet előírásaira. A közös AT-knek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell
vállalniuk. Felhívjuk a T. GSZk figyelmét: az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k)
személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
8.Az Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:
a)Felolvasólapot b)Kbt.66.§(2)bek szerinti, c)Kbt.62.§(1)bek k) kb) alpont szerinti, Kbt.62.§(1) bek
k) kc) alpont szerinti nyil, d) vált. bej. nyil; e) ESPD; f) Kbt. 67.§(4)bek szerinti nyil. (Folyamatban
lévő változásbejegyzési elj esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az AT tekintetében
nincs folyamatban változásbejegyzési elj, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása
szükséges.)
9..Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
A közbeszerzési dokumentum I. fejezet 7. pontban rögzítettek folytatásaként:
27. Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, figyelemmel a
megkötendő keretmegállapodás jellegére.
A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a Közbeszerzési Dokumentumban kerültek
rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.
FAKSZ: dr Turi Ákos lajstrsz:00416
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő figyelemmel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást határidőben megadni nem tudja és a
kiegészítő tájékoztatás kérésre
adandó válasz a Közbeszerzési Dokumentumot érinti, annak módosítása szükséges, valamint az
Ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában
meghatározott ajánlattételi határidőre – mely 2019. december 10. napja 9.00 órában került
meghatározásra – az ajánlattételi határidőt

a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdése alapján meghosszabbítja.
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

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (22490/2019)
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: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20961341
Postai cím: Kossuth Tér 9
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
Telefon: +36 56503810
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tiszaligeti fürdőfejlesztés II. Szolnok
Hivatkozási szám: EKR000947992018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tiszaligeti fürdőfejlesztés II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Liget Termálstrand és Élményfürdő 5000 Szolnok,
Tiszaligeti sétány 8, Hrsz: 9725/2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Kiviteli tervek elkészítése, kivitelezés, tervezői művezetés és belsőépítészeti tervezési feladatok elvégzése a
műszaki leírásban foglaltak szerint.
Úszómedence, Kültéri családi medence, Kültéri csúszdamedence, Kültéri ülőmedence, Élménymedence,
Családi medence, Csúszdamedence, Ülőmedence, Súlyfürdő medence, Tornamedence, Ugrómedence,
Merülő medence, Szökőkút, Kültéri ülőmedencék. Telek területe: 57 543 nm. Épület hasznos területe:
pincék: 2119.51 nm, Fürdőépület: 5824.47 nm, Nyári bejárat és kerti épület 738.54 nm. Aula, öltözők, öltöző
blokkok, szaunablokk, étterem.
- építendő/felújítandó medencék méretei a műszaki leírásban megadott részletes adatok alapján,
- monolit vasbeton medencetest építési munkálatok,
- medencetest hidegburkolása,
- 90 fm vízicsúszda.

A vízjogi létesítési eng. szerint a medencék méretei:
Kültéri medencék össz nm: 625+145+106+94=970 m2.
Beltéri medencék nm: 141+305+170+48+95+10+24+50+5,7=848,7 m2 (Összesen: 1818,7 m2).
A további részleteket a Műszaki leírás tartalmazza.
Indokolás a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésére és a Kbt. 62. § (4) bekezdésére
tekintettel:
„Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen
építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági és műszaki szempontból
költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes
koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő, érvényesíthető és
esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye különös tekintettel a beruházási elemek
összetettségére. A beruházás egy területen azonos időben valósul meg, így több kivitelező egyidejű
tevékenysége hátráltatná a beruházást a tevékenységek folyamatos egyeztetésének kényszere miatt,
így munkaszervezési oldalról indokolatlan a részekre bontás. A kivitelezés eredményeként egy egységes
összképű strand/fürdő valósul meg, így a műszaki tartalom egységességének igénye miatt indokolatlan a
részekre bontás.”
(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: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 118 - 288870
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tiszaligeti fürdőfejlesztés II.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/05/30 (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: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60330930
Postai cím: Kéve U. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: mnemeth@modinvest.hu
Telefon: +36 303997195
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 77521160
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrep@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300

Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896350
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: 6974890369 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: Szolnok, 2019. július 29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2019/12/03 (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):

45212100-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212100-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Liget Termálstrand és Élményfürdő 5000 Szolnok,
Tiszaligeti sétány 8, Hrsz: 9725/2.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kiviteli tervek elkészítése, kivitelezés, tervezői művezetés és belsőépítészeti tervezési feladatok elvégzése a
műszaki leírásban foglaltak szerint.

Úszómedence, Kültéri családi medence, Kültéri csúszdamedence, Kültéri ülőmedence, Élménymedence,
Családi medence, Csúszdamedence, Ülőmedence, Súlyfürdő medence, Tornamedence, Ugrómedence,
Merülő medence, Szökőkút, Kültéri ülőmedencék. Telek területe: 57 543 nm. Épület hasznos területe:
pincék: 2119.51 nm, Fürdőépület: 5824.47 nm, Nyári bejárat és kerti épület 738.54 nm. Aula, öltözők, öltöző
blokkok, szaunablokk, étterem.
- építendő/felújítandó medencék méretei a műszaki leírásban megadott részletes adatok alapján,
- monolit vasbeton medencetest építési munkálatok,
- medencetest hidegburkolása,
- 90 fm vízicsúszda.
A vízjogi létesítési eng. szerint a medencék méretei:
Kültéri medencék össz nm: 625+145+106+94=970 m2.
Beltéri medencék nm: 141+305+170+48+95+10+24+50+5,7=848,7 m2 (Összesen: 1818,7 m2).
A további részleteket a Műszaki leírás tartalmazza.
Indokolás a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésére és a Kbt. 62. § (4) bekezdésére
tekintettel:
„Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen
építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági és műszaki szempontból
költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes
koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő, érvényesíthető és
esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye különös tekintettel a beruházási elemek
összetettségére. A beruházás egy területen azonos időben valósul meg, így több kivitelező egyidejű
tevékenysége hátráltatná a beruházást a tevékenységek folyamatos egyeztetésének kényszere miatt,
így munkaszervezési oldalról indokolatlan a részekre bontás. A kivitelezés eredményeként egy egységes
összképű strand/fürdő valósul meg, így a műszaki tartalom egységességének igénye miatt indokolatlan a
részekre bontás.”
(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: 20 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: 6974890369
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60330930
Postai cím: Kéve U. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: mnemeth@modinvest.hu
Telefon: +36 303997195
Internetcím(ek): (URL) www.modinvest.hu
Fax: +36 77521160
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrep@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): a) Alapszerződés 2.1.b) pont eredeti tartalom:
a Beruházás Építési területen történő teljes körű hiba-, és hiánymentes megvalósítását, a tervezői
mű-vezetést a kivitelezés teljes időtartama alatt
Teljesítési határidő a tervezés vonatkozásában a szerződés hatályba lépésétől számított: 60 nap
Teljesítési határidő a kivitelezés és tervezői művezetés vonatkozásában a munkaterület átadástól
számított 600 nap.
Alapszerződés 2.1.b) pont módosult tartalom:
a Beruházás Építési területen történő teljes körű hiba-, és hiánymentes megvalósítását, a tervezői
mű-vezetést a kivitelezés teljes időtartama alatt
Teljesítési határidő a tervezés vonatkozásában a szerződés hatályba lépésétől számított: legkésőbb
2020. január 24.
Teljesítési határidő a kivitelezés és tervezői művezetés vonatkozásában a munkaterület átadástól
számított 783 nap.
b)Alapszerződés 5. számú melléklete (Gantt diagram, műszaki és pénzügyi ütemezés)
Az alaphatáridőket dátumszerűen az Alapszerződés 5. számú melléklete tartalmazta.
A módosuló határidőket dátumszerűen a jelen szerződésmódosítás mellékleteként csatolásra került
Módosított Gantt diagram és műszaki és pénzügyi ütemezés tartalmazza.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Műszaki indokoltság
Jogalap: Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontja
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: 6974890369 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6974890369 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság (23156/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47962930
Postai cím: Csaba Utca 19
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kocsis Krisztina
Telefon: +36 34522398
E-mail: dr.kocsis.krisztina@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.univerzalbeszerzo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.univerzalbeszerzo.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új kishaszongépjárművek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000020192018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 3 db kétszemélyes zárt kisteherautó (benzines)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A DDKK Zrt. ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le.
Ajánlatkérő közszolgáltatási szerződése 2019. december 31-én lejár, így ezen időpontot meghaladó
szerződések megkötéséhez minisztériumi jóváhagyás szükséges. Ajánlatkérő a szerződés megkötéséhez
szükséges engedély kiadását kezdeményezte. Ajánlatkérő a minisztériumi engedély hiányát olyan
körülménynek tekinti, amely miatt a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól,
ha az engedélyt nem kapja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a minisztériumi engedély
hiányát a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő
feltételként is kiköti.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott, 3 db kétszemélyes zárt kisteherautó (benzines) beszerzése
a DDKK Zrt. részére pénzügyi lízing-konstrukció keretében.

Kizárólag új - azaz első alkalommal forgalomba helyezett - gépjármű megajánlására van lehetőség.
A gépjármű részletes leírását a dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények" tartalmazza.
Lízing konstrukció: - finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, lineáris törlesztési móddal,
futamidő: szerződéskötés minimum első, de legfeljebb 6. hónapjától számított 60 hónap, mely az értékelési
szempontot jelentő, minimum 1 hónapos (30 napos) legfeljebb 6 hónapos (180 napos) szállítási határidőt
követően kezdődik meg,
finanszírozás devizaneme: HUF,
kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem
változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3
havi BUBOR + 4% értéket.
Ajánlatkérő a gépjármű ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta kiállított
pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a
Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben meghatározott feltételek szerint.
Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő a gépjárműre az átadás-átvételtől számított teljes körű, „kilométerkorlátozás” nélküli-, 24 hónap kötelező, jótállás vállalását írja elő. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő
értékelési szempont. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és
szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a
kijavítás megtörténik.
Fődarabok: a motor, nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc
Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő 10 évre szavatol azért, hogy - a felépítmény vázszerkezete, a
karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és korróziós okból törés,
vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, - a korrózióvédelem és a zajcsillapítás
védőanyagai nem válnak le, - a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik, továbbá a
felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig nem válik
szükségessé. Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben.
Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát
érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A
szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint
maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
(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: 66 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 153 - 378536
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 3 db kétszemélyes zárt kisteherautó (benzines)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/04/05 (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: Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96418242
Postai cím: Fáy Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: a.cseh@porschebank.hu
Telefon: +36209160370
Internetcím(ek): (URL) www.porschebank.hu
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: 14564461 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás időpontja: 2019.04.10
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 vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az
irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó 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:
2019/12/03 (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):

34100000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:

34100000-8

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DDKK Zrt. ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le.
Ajánlatkérő közszolgáltatási szerződése 2019. december 31-én lejár, így ezen időpontot meghaladó
szerződések megkötéséhez minisztériumi jóváhagyás szükséges. Ajánlatkérő a szerződés megkötéséhez
szükséges engedély kiadását kezdeményezte. Ajánlatkérő a minisztériumi engedély hiányát olyan
körülménynek tekinti, amely miatt a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól,
ha az engedélyt nem kapja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a minisztériumi engedély
hiányát a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő
feltételként is kiköti.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott, 3 db kétszemélyes zárt kisteherautó (benzines) beszerzése
a DDKK Zrt. részére pénzügyi lízing-konstrukció keretében.
Kizárólag új - azaz első alkalommal forgalomba helyezett - gépjármű megajánlására van lehetőség.
A gépjármű részletes leírását a dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények" tartalmazza.
Lízing konstrukció: - finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, lineáris törlesztési móddal,
futamidő: szerződéskötés minimum első, de legfeljebb 6. hónapjától számított 60 hónap, mely az értékelési
szempontot jelentő, minimum 1 hónapos (30 napos) legfeljebb 6 hónapos (180 napos) szállítási határidőt
követően kezdődik meg,
finanszírozás devizaneme: HUF,
kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem
változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3
havi BUBOR + 4% értéket.
Ajánlatkérő a gépjármű ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta kiállított
pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a
Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben meghatározott feltételek szerint.
Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő a gépjárműre az átadás-átvételtől számított teljes körű, „kilométerkorlátozás” nélküli-, 24 hónap kötelező, jótállás vállalását írja elő. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő
értékelési szempont. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és
szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a
kijavítás megtörténik.
Fődarabok: a motor, nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc
Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő 10 évre szavatol azért, hogy - a felépítmény vázszerkezete, a
karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és korróziós okból törés,
vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, - a korrózióvédelem és a zajcsillapítás
védőanyagai nem válnak le, - a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik, továbbá a
felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig nem válik
szükségessé. Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben.
Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát
érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A
szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint
maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
(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: 66 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: 14865961
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96418242
Postai cím: Fáy Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: a.cseh@porschebank.hu
Telefon: +36209160370
Internetcím(ek): (URL) www.porschebank.hu
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/ A szerződés I. fejezet 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul: Eredeti rendelkezés: 5.2.
A lízingtárgy – a Felek eltérő írásos megállapodásának hiányában – közvetlenül a Lízingbevevőnek
kerül átadásra, Lízingbeadó – vagy megbízottja - jelenlétében. A Lízingbevevő köteles saját
költségére az átvételt megelőzően a lízingtárgyat mennyiségileg és minőségileg átvizsgálni, a
lízingtárgy sértetlenségét, hiánytalanságát, felszereléseinek, kellékeinek, okmányainak meglétét
ellenőrizni, valamint minden, az üzembe helyezés és a lízingtárgy üzemeltetéséhez szükséges
tevékenységet elvégezni, így különösen próbautat tenni. A Lízingbevevő mindezek elmaradására
a lízingtárgy átadás-átvételét követően érvényesen nem hivatkozhat. Módosult rendelkezés: 5.2.
A lízingtárgy közvetlenül a Lízingbevevőnek kerül átadásra, a Lízingbevevő által meghatározott
helyszínen. Lízingbeadó vállalja, hogy a Lízingbevevő kijelölt kapcsolattartója vagy a gépjármű
használója részére az átadás-átvétel során, az átadást megelőzően konzultációt biztosít, amely után
a Lízingbevevő átveszi a gépjárművet. A gépkocsi átadási – átvételi folyamatokat az Lízingbeadó
megbízásából flotta koordinátor koordinálja a kereskedés és a Lízingbevevő között. Közösen
ellenőrzik a lízingtárgyat mennyiségileg és minőségileg, átvizsgálják a gépkocsi sértetlenségét, a
szükséges iratok meglétét, hiánytalanságát, felszereléseinek, kellékeinek, meglétét. Elvégeznek
közösen minden, az üzembe helyezés és a lízingtárgy üzemeltetéséhez szükséges tevékenységet,
így különösen próbautat tesznek. Lízingbeadó a használók részére részletes tájékoztatást, részletes
oktatást biztosít a gépjármű használati, biztonsági és kényelmi funkcióiról, min. 8 óra időtartamban.
2/ A szerződés II. fejezet 6. pontja az alábbi harmadik bekezdéssel egészül ki: 6. Egyéb díjak,
költségek ….. Lízingbeadó a jelen szerződés 5.2. pontjában írt flotta koordinációs tevékenység
ellátásáért Lízingbevevő 100.500,Ft + ÁFA / autó összegű díjat köteles a Lízingbeadó részére
fizetni, a Lízingbeadó által az átadás-átvételt követően kiállított számlája alapján, a Ptk. 6:130.§
rendelkezései szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A teljesítés igazolásnak
az átadás-átvételi jegyzőkönyv számít. A számlát benyújtására a szerződés II. fejezet 11. pontjában
írtak megfelelően irányadók. 3/ A szerződés II. fejezet 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti rendelkezés: A Lízingbevevő e lízingszerződés – a Lízingbeadó által folyamatosan és
gépjárművenként aktualizált - Fizetési Ütemezés elnevezésű 1. sz. mellékletében meghatározott
ütemezés szerint köteles a gépjárművenként kimunkált havi lízingdíjakat megfizetni. A Lízingbeadó
az esedékes lízingdíjakról, tőke és kamat szerinti bontásban, zárt végű konstrukció miatt, pénzügyi
értesítő levelet, - az egyes lízingdíjak esedékességét megelőzően legalább 15 nappal, választása
szerint – személyes átadással, vagy tértivevényes levélben – mindkét esetben egyidejűleg a
……… elektronikus levélcímre is megküldve - kézbesíti a Lízingbevevő részére. A VOLÁNBUSZ
Zrt és a Közlekedési Központok, mint Lízingbevevők a számla postázását a következő címre kérik:
Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. 6001. Kecskemét, Pf.701. Módosult rendelkezés: A Lízingbevevő e
lízingszerződés – a Lízingbeadó által folyamatosan és járművenként aktualizált - Fizetési Ütemezés
elnevezésű 1. sz. mellékletében meghatározott ütemezés szerint köteles a havi lízingdíjakat
megfizetni. A Lízingbeadó az esedékes lízingdíjakról, tőke és kamat szerinti bontásban, a zárt végű
konstrukcióra figyelemmel, fizetési értesítőt, - az egyes lízingdíjak esedékességét megelőzően
legalább 30 nappal, választása szerint – személyes átadással, vagy tértivevényes levélben –
mindkét esetben egyidejűleg a . elektronikus levélcímre is megküldve - kézbesít a Lízingbevevő
részére. A VOLÁNBUSZ Zrt és a Közlekedési Központok, mint Lízingbevevők a számla postázását a
következő címre kérik: Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. 6001. Kecskemét, Pf.701.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)

bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A szerződés II. fejezet 11. pontjának módosítására a Kbt. 141. § (6)
bekezdés alapján került sor, mert a módosítás nem lényeges módosításnak minősül. A szerződés I.
fejezet 5.2. pontjának és a II. fejezet 6. pontjának módosítására Felek egyező akaratából került sor,
megállapodtak, hogy a szerződést szükséges volt kiegészíteni a flotta koordinációs tevékenységgel,
illetőleg a szerződés fizetési feltételeinek pontosítása vált szükségessé. Ezen módosításokat a
Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján végezték, a szerződés értékének megváltozásával jár, azonban
az ellenérték növekedését okozó szolgáltatás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,
illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, valamint a díjemelkedés nem éri el sem az uniós
értékhatárt, sem az eredeti szerződés ellenértékének 10%-át.
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: 14564461 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 14865961 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

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20796/2019)
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: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 13743130
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hírközlési alépítmény hálózat kiépítése
Hivatkozási szám: EKR001092262018
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.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Hírközlési alépítmény hálózat kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45231000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület belterület 29732/11 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló létesítményekhez kapcsolódó hírközlési alépítmény
hálózat, valamint a Park II. ütemének gyengeáramú hálózat kiépítése mindösszesen 11900 m hosszban.
Az új gyengeáramú hálózat megvalósításának ütemezése a Liget Budapest projekt, illetve a városligeti
közpark rehabilitáció részfeladataihoz igazodva került felosztásra, úgy mint:
1. Új, térszint alatt létesülő hírközlési gerinc műanyag alépítmény-cső infrastruktúra hálózat létesítése 9100
m hosszban, a hálózat egyes szakaszain váltózó mennyiségű műanyag alépítmény cső nyílás-számmal, de
minimum 3 db 110 mm-es műanyag alépítmény cső létesítésével,
2. Új, térszint alatt létesülő hírközlési gerinc műanyag alépítmény-cső infrastruktúra hálózathoz csatlakozó,
a park rehabilitációhoz kapcsolódó gyengeáramú rendszerek kiszolgálására létesülő műanyag alépítménycső infrastruktúra hálózat és térszint alatti optikai kábel hálózat – együttesen access gyengeáramú hálózat
létesítése 2800 m hosszban, a hálózat egyes szakaszain 110 mm-es valamint 40 mm-es átmérőjű műanyag
alépítmény csövek létesítésével.

A térszint alatt létesülő alépítményi hálózatok kialakítása során a legutolsó szakmai sztenderdek szerinti
megoldások alkalmazandók. A megszakító létesítmények (aknák) között M110-es PVC védőcsövek, a
megszakító létesítményektől a végponti leágazásokhoz pedig HDPE 40-es védőcsövek kerülnek telepítésre,
minimálisan 0,6 m-es földtakarással. A védőcsövek egyéb paraméterei a kiviteli tervezés során kerülnek
kialakításra.
Az alépítmény csövekbe monomódusú optikai kábelek kerülnek behúzásra.
A munkaterület lehető legkisebb mértékűtalajmozgatása, valamint a területen lévő fák megóvása
érdekében az alépítmény-csövek nyomvonala lehetőség szerint együtt fut a közvilágítási kábelek, illetve
a parki tervezett alépítmény nyomvonalával, törekedni kell, hogy az alépítmény-csövek azokkal azonos
munkagödörbe kerüljenek kiépítésre.
A tervezett alépítményi hálózatok nyomvonalvezetése az egyéb építményekhez (gerinc alépítmény, út,
járda, erősáramú hálózatok, egyéb közmű hálózatok, stb.) igazodik a külön nyomvonalvezetésből eredő
negatív következmények elkerülése érdekében (pl.: kivitelezés többlet földmunkaigénye, áttekinthetetlen
hálózati kialakítás, stb.). Az alépítmények nyomvonala a fáktól minimum 2,5 m védőtávolsággal került
meghatározásra. A hálózatok felszíni, látható elemeik (alépítményi megszakítók fedlapjai, stb.) olyan
kialakításúak, melyek igazodnak a környezethez (pl.: burkolható fedlap).
A közművek megközelítése, keresztezése a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet előírásai szerint fog történni. A
tervezett gyengeáramú hálózat egyéb földalatti nyomvonalas közműveket érint.
A kis- és középfeszültségű hálózatok megközelítésére, keresztezésére az MSz151-8, és a MSz13207
szabvány tartalmaz műszaki normákat. Az erősáramú hálózatok biztonsági övezetében a 2/2013. (I. 22.)
NGM rendeletben és az üzemeltetői nyilatkozatban előírtakat be kell tartani.
A gázvezeték keresztezésénél az MSZ 7487-2 és az MSZ 7048. sz. szabvány előírásai betartandók.
A feladatok részletezését a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 33 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 096 - 231311
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hírközlési alépítmény hálózat kiépítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/04/29 (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: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54362253
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon: +36 18831440
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831599
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: 796409671 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Váll. Feladat,a Kés. kötbért. 1. Résztelj. Határidő és a Szerz. szer. Váll. Díj tek. a Kbt.141.
§(2)és(3)bek. és a141.§(4)bek.b) pontja alapj. mód.
A VII. 2.1. pont folytatása: 9. Felek megállapodnak, hogy a. a Szerz. 1. sz. mell. (Kivitelezési
Tervdokumentáció) a jelen 1. számú Módosítás 1. sz. mellékletét képező Kivitelezési
Tervdokumentációval egészül ki, b. a Szerz. 5. sz. melléklete (Műszaki Ütemezés) helyébe a jelen
1. sz. Módosítás 2. sz. mellékletét képező Műszaki Ütemezés, c. a Szerz. 15. számú melléklete
(Teljesítési biztosíték okirata) helyébe a jelen 1. számú Módosítás II.7. pontja szerint nyújtandó,
megnövelt összegű Teljesítési Biztosítékról kiállított okirat lép, valamint d. a Szerz. 26. számú
melléklete (Árazott Költségvetés) a jelen 1. sz. Módosítás 3. sz. mellékletét képező Árazott
Költségvetéssel egészül ki. 10. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. számú Módosítás nem eredményezi a
Szerz. 4.2.9. pontja szerinti Tartalékkeret összegének emelkedését.
___
A VII.2.2. pont folytatása: 2. A jelen szerz.mód. (a tov.:1. számú Módosítás) indokai: 2.1. A Városliget
Zrt., mint építtető a Liget Budapest Projekten belül a városligeti közpark területén és az ahhoz
kapcsolódó területeken, a meglevő, elavult, részben működésképtelen, a Budapest Főváros XIV.
Kerület Zugló Önkormányzata által létesített és üzemeltetett közterületi térfigyelő rendszer helyett
új, korszerű a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) térfigyelő rendszereivel kompatibilis,
általuk üzemeltetendő rendszer kiépítése mellett döntött. Az ún. „Nagyjátszótér” amely - a Park II.
projekt első üteme - átadásával egyidejűleg elengedhetetlen közbiztonsági szempontból a kamera
rendszer kiépítése és üzembehelyezése. A kamera rendszer megvalósítására vonatkozó kiviteli
tervek végleges műszaki tartalommal 2019. június 7-én kerültek a Városliget Zrt. által elfogadásra,
így a Szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás műszaki tartalmában még nem
szerepelhetett a kamera alépítményi hálózat. Az ún. „Nagyjátszótér” átadásának tervezett időpontja:
2019. szeptember 15. Megrendelő a Szerz. alapján a városligeti közpark területén és az ahhoz
kapcsolódó területeken – gyengeáramú hálózatfejlesztés keretében – gyengeáramú alépítményi
hálózatot (gerinc és legázó ún. „access” hálózat) és ezen alépítmény-infrastruktúra felhasználásával
megvalósuló optikai hálózatot létesít. Tek. az ún. Nagyjátszótér átadás tervezett időpontjára, ahhoz,
hogy a Park rehabilitáció II. ütemének területén a térfigyelő rendszer leágazó szakaszai is a jelenlegi
rekonstrukciós ütemben, utólagos felbontások és földmunkák nélkül megépülhessenek, a kamera
rendszer alépítményi munkáinak kivitelezését műszaki szükségességből – új feladatként – az optikai
hálózat építéséért felelős Vállalkozótól kell megrendelni. A Szerz.-ben nem szereplő, a jelen 1. sz.
Módosítás ezen pontjában írt további építési munkák beszerzésének indoka egyrészt a fent leírt
határidőre történő teljesítés, másrészt az a műszaki indok, hogy az optikai és kamera alépítményi
hálózat azonos nyomvonalon halad és a kivitelezés azonos időpontban célszerű. Amennyiben
harmadik személy vállalkozótól új közbeszerzés keretében szerezné be Megrendelő ezen munkákat,
úgy az elkészült optikai hálózat időközben már
visszatemetésre és elburkolásra kerülne, ennek újbóli bontása jelentős költségtöbbletet okozna a
Megrendelő számára többek között azzal is, hogy a „Nagyjátszótér” területén elhelyezett egyedi
gumiburkolatot utólag fel sem lehet bontani jelentős károkozás nélkül. A jelen 1. sz. Módosítás
eredményeként a Vállalkozó feladatát képezi a Park rehabilitáció II. ütemében érintett területeken a
térfigyelő rendszer kiépítése. A rendszer megvalósítása a már épülő gerinc hálózathoz csatlakozó
passzív
hálózati elemeinek megépítését jelenti: alépítmény csövek, alépítmény megszakító szekrények,
optikai kábelek kivitelezési munkáinak elvégzésével, valamint az aktív eszközök elhelyezését a
mellékelt tervdokumentáció alapján. 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: A Kbt. 148. §
szerint.
_____________________
A VI.3. pont folytatása:
A jelen pont szerinti mód. eredményeként a Vállalk.Díj a Kbt. 141.§(4) bek.-ének b)pontjára
alapítottan nettó 175.306.500,- Ft összeggel növekszik.
2.2. A városligeti közpark ter.-én és az ahhoz kapcs. területeken kiépítendő hírközlési alépítmények
és optikai hálózat, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban 1135 Bp,
Szabolcs u. 33. (a továbbiakban: OMRRK) végződő érintett szakaszának kivit. – Megrend. döntés
értelmében, különös tek. az optimális és költséghatékony beruházási ütemezésre – a Vágány utca
felújítási munk.-aival és a kapcs. közmű kiváltásokkal egyidejűleg, egy későbbi időpontban kerül
megval.
Az OMRRK épületet ellátó nyomvonal a Vágány u. Dózsa Gy. út csomóponton keresztül éri
el az épületet. A csomópont jelenlegi állapotában helyhiány miatt nem fektethető le az optikai
gerincvezeték. A Vágány u. Dózsa Gy.úti csomópontjának tervezett bővített kialakításához
szükséges a MÁV tulajdonú területrészen található épület MÁV általi bontása, valamint kerítés
áthelyezése. Ennek feladatát és forrásigényét, ingatlanrendezési feladatokat a Kiemelt Kormányzati
Beruházások Központja által megvalósítandó beruházások megvalósításához kapcs.-an készített
kormány-előterjesztés tart.
Tek. arra, hogy az előterjesztésben szer. javaslatot és forrásigényt a Kormány ezidáig nem tárgyalta
és nem fogadta el, így a Vágány utca Dózsa Gy. úti torkolatának bővítése, MÁV épületek bontása és
kerítés áthelyezése nem tudott előre haladni. Így az optikai gerincvezeték fektetéséhez szüks. terület
nem áll rend. ezen a szakaszon.
A hírköz. hál. kiépüléséig, az OMRRK üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátásához, ill.
a beköltöző intézmények működésének bizt.-ához szüks. adatátviteli igények kielégítésére az
„OMRRK–Szépművészeti Múzeum” és az „OMRRK – VLZ Dózsa HQ” végpontok között 2db nagy
rend. állású, ideiglenes, pont-pont mikrohullámú átviteltechnikai összeköttetés kerül kiépítésre, amit
Megren. a Vállalkozótól rendel meg.
Vállalk. a megépítendő hírközlési alépítmények és optikai hálózat OMRRK-ban végződő érintett
szakaszának kivit.-ével kapcs.-ban fentiek miatt akadályt közölt, így a vonatkozó kötbérterhes
részhatáridő módosításra kerül a pótmunka elvégzéséhez szüks. időtartammal.
A jelen pont szerinti módosítások eredményeként a Vállalkozói Díj a Kbt. 141.§(2) bek.-ére és (3)
bek-ére alapítottan nettó 25.199.422,- Ft összeggel növekszik.
2.3. Az ELMŰ ZRt. a Liget Budapest projekt megval. létesítményeihez szüks. áramell.-hoz saját
hatáskörben végzi a teljes hálózat rekonstrukcióját a városligeti közpark ter-én. A Park rehab. II.
ütemével érintett területéhez tart. végleges áramellátást az ELMŰ ZRt. a Park rehabilitáció II. ütem
végl. határidejére, 2020.05.31. napjára vállalta,azonban az ún. „Nagyjátszótér” tervezett átadásához
már ezt megelőzően bizt. kell a megfelelő áramellátást. Az ideiglenes áram- és optikai rendszerek
ellátásához a Park rehab. II. üteméhez kapcsolódó kivitelezési munkák befejezéséig ideiglenes
trafóállomást kell telepíteni és azt üzemben kell tartani.
Az ideigenes trafóállomás telepítése a terület fa érintettsége miatt ugyanolyan fokozott figyelmet
igényel, mint a végleges.
Jelenleg az ELMŰ ZRt. nem tud a Városligeti építési szabályzatnak (VÉSZ) megfelelő ideiglenes
trafóállomást bizt., ezért annak megrendelésére Vállalk-tól kerül sor. A végleges áram kiépítéséhez
szüks. végleges villamos-energia ellátást egy JetVill JFA 100B felszín alatti kompakt tranfszormátor
állomás fogja biztosítani, mely a VÉSZ-nak megfelel.A végleges áram rend. állását követően a
Nagyjátszótér ideiglenes áramellátása megszűnik, helyébe a végleges energia ellátás lép.
A jelen pont szerinti mód.-ok eredményeként a Vállalk. Díj a Kbt. 141.§(2) bek. és (3) bek. alapítottan
nettó 85.822.382,-Ft összeggel növekszik.
Folyt.VII.2.2. pontban _ A VII.2.3 (Teljes szerződéses érték a módosítást köv.) pontban feltüntetett
összeg nem tartalmazza az 5% tartalékkeretet.

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:
2019/12/03 (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):

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45231000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület belterület 29732/11 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló létesítményekhez kapcsolódó hírközlési alépítmény
hálózat, valamint a Park II. ütemének gyengeáramú hálózat kiépítése mindösszesen 11900 m hosszban.
Az új gyengeáramú hálózat megvalósításának ütemezése a Liget Budapest projekt, illetve a városligeti
közpark rehabilitáció részfeladataihoz igazodva került felosztásra, úgy mint:
1. Új, térszint alatt létesülő hírközlési gerinc műanyag alépítmény-cső infrastruktúra hálózat létesítése 9100
m hosszban, a hálózat egyes szakaszain váltózó mennyiségű műanyag alépítmény cső nyílás-számmal, de
minimum 3 db 110 mm-es műanyag alépítmény cső létesítésével,
2. Új, térszint alatt létesülő hírközlési gerinc műanyag alépítmény-cső infrastruktúra hálózathoz csatlakozó,
a park rehabilitációhoz kapcsolódó gyengeáramú rendszerek kiszolgálására létesülő műanyag alépítménycső infrastruktúra hálózat és térszint alatti optikai kábel hálózat – együttesen access gyengeáramú hálózat
létesítése 2800 m hosszban, a hálózat egyes szakaszain 110 mm-es valamint 40 mm-es átmérőjű műanyag
alépítmény csövek létesítésével.
A térszint alatt létesülő alépítményi hálózatok kialakítása során a legutolsó szakmai sztenderdek szerinti
megoldások alkalmazandók. A megszakító létesítmények (aknák) között M110-es PVC védőcsövek, a
megszakító létesítményektől a végponti leágazásokhoz pedig HDPE 40-es védőcsövek kerülnek telepítésre,
minimálisan 0,6 m-es földtakarással. A védőcsövek egyéb paraméterei a kiviteli tervezés során kerülnek
kialakításra.
Az alépítmény csövekbe monomódusú optikai kábelek kerülnek behúzásra.
A munkaterület lehető legkisebb mértékűtalajmozgatása, valamint a területen lévő fák megóvása
érdekében az alépítmény-csövek nyomvonala lehetőség szerint együtt fut a közvilágítási kábelek, illetve
a parki tervezett alépítmény nyomvonalával, törekedni kell, hogy az alépítmény-csövek azokkal azonos
munkagödörbe kerüljenek kiépítésre.
A tervezett alépítményi hálózatok nyomvonalvezetése az egyéb építményekhez (gerinc alépítmény, út,
járda, erősáramú hálózatok, egyéb közmű hálózatok, stb.) igazodik a külön nyomvonalvezetésből eredő
negatív következmények elkerülése érdekében (pl.: kivitelezés többlet földmunkaigénye, áttekinthetetlen
hálózati kialakítás, stb.). Az alépítmények nyomvonala a fáktól minimum 2,5 m védőtávolsággal került
meghatározásra. A hálózatok felszíni, látható elemeik (alépítményi megszakítók fedlapjai, stb.) olyan
kialakításúak, melyek igazodnak a környezethez (pl.: burkolható fedlap).
A közművek megközelítése, keresztezése a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet előírásai szerint fog történni. A
tervezett gyengeáramú hálózat egyéb földalatti nyomvonalas közműveket érint.
A kis- és középfeszültségű hálózatok megközelítésére, keresztezésére az MSz151-8, és a MSz13207
szabvány tartalmaz műszaki normákat. Az erősáramú hálózatok biztonsági övezetében a 2/2013. (I. 22.)
NGM rendeletben és az üzemeltetői nyilatkozatban előírtakat be kell tartani.
A gázvezeték keresztezésénél az MSZ 7487-2 és az MSZ 7048. sz. szabvány előírásai betartandók.
A feladatok részletezését a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 33 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: 1044813705
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54362253
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon: +36 18831440
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831599
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): Szerz. mód. időpontja: 2019.08.06.
1.1. A Szerz. 4.1.1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.1.1.1. Hírközlési alépítmény hálózat kiépítése
(i)Városliget közpark területén
(ii)Városliget közparkon kívül eső, ahhoz kapcsolódó területeken
(iii)Városliget közparkon kívül ideiglenes hírközlési hálózat
(iv)Városliget közparkon belül ideiglenes és végleges áramellátás a „i”-„ii” hálózathoz
1.2. A Szerz. az alábbi 4.1.1.3. ponttal egészül ki:
„4.1.1.3. Városliget közpark Park rehabilitáció II. ütemében érintett területén térfigyelő rendszer
megvalósítása”
2. A Szerz. 4.2.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2.1. „4.2.2. [Vállalkozói Díj mértéke] A Vállalkozói Feladat Vállalkozó általi maradéktalan és
szerződésszerű teljesítése ellenértékeként fizetendő Vállalkozói Díj rögzített, fix átalánydíj, amelynek
összege nettó 1.044.813.705,-- Ft, azaz egymilliárd-negyvennégymillió-nyolcszáztizenháromezerhétszázöt Forint,”
amely áll:
2.2. „4.2.2.1. A Szerz. 4.1.1.1. pontjában meghat. feladatok ellenértékéből, amely nettó
659.843.179,- Ft, azaz hatszázötvenkilencmillió-nyolcszáznegyvebháromezer-százhetvenkilenc
Forint,”
2.3. 4.2.2.3 A Szerz. 4.1.1.3. pontjában meghat. feladatok ellenértékéből, amely nettó 175.306.500,Ft, azaz százhetvenötmillió-háromszázhatezer-ötszáz Forint.”
A Szerződés 4.2.2.2. pontja nem módosul:
nettó 209.664.026,- Ft, azaz kettőszázkilencmillió-hatszázhatvannégyezer-huszonhat Forint.
3. A Szerz. 4.3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Vállalkozó a Vállalkozói Feladatot a Műszaki Ütemterv alapján az alábbi kötbérterhes teljesítési
határidőben, mint határorozott időtartamban köteles teljes körűen teljesíteni:
Késedelmi kötbérterhes 1. Részteljesítési Határidő: 2019. október 31.
Késedelmi kötbérterhes 2. Részteljesítési Határidő: 2019. december 31.
Késedelmi kötbérterhes 3. Részteljesítési Határidő: 2020. május 31.
Késedelmi kötbérterhes 4. Részteljesítési Határidő: 2020. december 31.
Késedelmi kötbérterhes Végteljesítési Határidő: 2021. december 31.”
4. A Szerz. 5.2.2. (v) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(v) az 1. Részteljesítési Határidőre: A hírközlési alépítmény hálózatépítés I/B. ütem kivitelezési
munkáinak befejezése, a Városliget közparkon kívül ideiglenes hírközlési hálózat kivitelezésének
befejezése, a Városliget közparkon belül ideiglenes áramellátás biztosítása a „i”-„iii” hálózathoz,
valamint a PARK rehabilitáció II. üteméhez kapcsolódóan az OLO, a Rózsakert és a Nagyjátszótér
területén és azok környezetében a gyengeáramú hálózat kivitelezési munkáinak befejezése és
használatbavételi engedélyek beszerzéséhez a mindenkor hatályos jogszabályok szerint szükséges
minden feltétel biztosítása;”
5. A Szerz. 5.2.2. (vi) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(vi) a 2. Részteljesítési Határidőre: A hírközlési alépítmény hálózatépítés II. és IV. ütemek
kivitelezési munkáinak befejezése, a Városliget közpark Park rehabilitáció II. ütemében érintett
területén térfigyelő rendszer térszint alatti passzív hálózati elemeinek megvalósítása és
használatbavételi engedélyek beszerzéséhez a mindenkor hatályos jogszabályok szerint szükséges
minden feltétel biztosítása;”
6.A Szerz. mód. II.1. pontja szerint módosított vállalk. díjra a Szerz. Vállalkozói Díjra vonatkozó
rendelkezései továbbra is alkalmazandók.
7. Felek a Szerz. 5.19.1. és 5.19.2 pontjai tek. megállapodnak, hogy a Teljesítési Biztosíték értéke
az általános forgalmi adó és Tartalékkeret nélkül számított, a II.2. pont szerint módosított Vállalk.
Díj 5 (öt)%-ával egyezik meg. Az így megnövelt összegű Teljesítési Biztosítékot Vállalkozó a jelen
Szerz.mód. hatálybalépésétől számított 15 napon belül köteles átadni Megrendelőnek.
8. Felek a Szerz.5.19.3. pontja tekintetében megállapodnak, hogy a Jótállási Biztosíték értéke a Kbt.
134.§(3) bek. összhangban az általános forgalmi adó és Tartalékkeret nélkül számított, a II.2.1. pont
szerint mód. Vállalkozói Díj 5 (öt) %-ával egyezik meg. Folyt. VI.3. pontban.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre
nem látható jellegének magyarázata: 1. A Felek között a Megrendelő, mint ajánlatkérő által a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményeként 2019. április 29. napján „A Liget Budapest projekt keretében
megvalósuló létesítményekhez kapcsolódó hírközlési alépítmény hálózat kiépítése” tárgyában
Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre. Ellenkező rendelkezés hiányában a
jelen Szerződésmódosításban nagy kezdőbetűvel írt kifejezések jelentése a Szerződésben definiált
azonos kifejezések jelentésével egyezik meg.
Folyt. VI.3. pontban.
_____
VI.4.3. pont folytatása
3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés szerinti Vállalk. Díj a jelen 1. számú Szerződés Módosítás
I.2.1. – I.2.3. pontjaiban meghatározott díjnövekedések eredményeként (felhasználva az alap
szerződésben meghatározott tartalék keretet), mindösszesen nettó 248.404.034,- Ft, azaz
kettőszáznegyvennyolcmillió-négyszáznégyezer-harmincnégy forint összeggel növekszik.
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: 796409671 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1044813705 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

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (23614/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztató
A hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás vagy időszakos előzetes tájékoztatás céljára szolgál
A hirdetmény célja az ajánlatok/részvételi jelentkezések benyújtására rendelkezésre álló határidő
lerövidítése x
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.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Sándor
Telefon: +36 305532131
E-mail: kovacs.sandor@mav.hu
Fax: +36 15114253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001578342019/
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/EKR001578342019/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
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sorompóakkumulátorok beszerzése

II.1.2)

Hivatkozási szám: EKR001578342019
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31431000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szállítandó kétféle helyhez kötött szeleppel vezérelt zárt itatott elektrolitú savas ólomakkumulátor,
eseti megrendelések útján, keretszerződés keretében az alábbi keretösszeg értékéig.
1. rész: Sorompóakkumulátor 12V 40-50Ah
A keretösszeg nettó 25.000.000,- Ft (Várható mennyiség: 1000db), melyből ajánlatkérő nettó
20.000.000,- Ft lehívására vállal kötelezettséget.
2. rész: Sorompóakkumulátor 12V 55-80Ah
A keretösszeg nettó 75.000.000,- Ft (Várható mennyiség: 2400db), melyből ajánlatkérő nettó
60.000.000,- Ft lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a mennyiségi adatokat statisztikai alapon, tájékoztató jelleggel adta meg, melyet az
ajánlatok elbírálásához (azaz a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok megállapításához)
kíván felhasználni.
A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott akkumulátorok mennyisége a tervezett
mennyiségtől a keretösszeg, illetve a kötelezettségvállalás által behatárolt értéktartományban, és a
megajánlott egységár függvényében eltérhet.
Az ajánlatkérő által vállalt eseti megrendelés minimális mennyisége részenként az egy raklapra
helyezhető darabszám, melyet az ajánlatban ajánlattevőnek meg kell adnia.
Műszaki paraméterek:
1. Az akkumulátor blokkok névleges feszültsége 12V.
2. 1. rész tételhez a kapacitás 40-50Ah közötti C10 kapacitás érték, 20°C-on 1,8V-ig kisütve
Maximális méretek: Hosszúság: 250mm, Szélesség: 175mm, Magasság: 240mm
3. 2. rész tételhez a kapacitás 55-80Ah közötti C10 kapacitás érték, 20°C-on 1,8V-ig kisütve
Maximális méretek: Hosszúság: 345mm, Szélesség: 200mm, Magasság: 240mm
4. Az akkumulátorok működési hőmérséklet tartománya (-20°C ÷ +50°C) terjedjen.
5. A párhuzamos töltési cellafeszültség 20°C-on Max 2,29V/cella
6. A hőmérsékleti együttható abszolút értéke Max 3,5 mV/°C/cella.
7. Póluskivezetés a megadott mérethatáron belüli, süllyesztett, szigetelt kivitelű.
8. Vezetékcsatlakozás: M6 vagy M8 vagy M10
9. Az akkumulátor a szállításhoz külön eszközt nem igényelhet.
10. Az elektrolit lehet felitatott és gél.
11. A blokkok külön gyártást azonosító számmal legyenek ellátva.
12. A tervezési élettartam minimum 6 év 20°C-on.
13. A gyártóüzemnek rendelkeznie kell a gyártás vonatkozásában érvényes ISO 9001 vagy azzal
egyenértékű minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal.
Felhívjuk gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárás során megajánlott termék műszaki
megfelelőségét az ajánlatkérő vagy független akkreditált laboratórium által végzett vasúti
alkalmazhatósági vizsgálattal kell igazolnia. A vizsgálat érvényes, ha az ajánlati felhívás
feladásától számított megelőző 5 évnél nem régebbi és a gyártó a terméken vagy az előállításának
technológiáján a méréstől számítva érdemben nem változtatott, melyet az ajánlatban gyártói
nyilatkozattal igazolni kell. Ha volt változtatás, azt a nyilatkozatban fel kell sorolni. Érdemi az olyan
változtatás, mely a korábban végzett vizsgálat eredményét befolyásolhatta volna.
A vizsgálatot a P-1719/2010. számú vizsgálati eljárás szerint kell elvégezni/elvégeztetni. A vizsgált
akkumulátoroknak meg kell felelnie a termékkel szemben támasztott műszaki paramétereknek és a
vizsgálati eljárásban rögzített kritériumoknak.
A vizsgálat eredményét igazoló dokumentumokat, jegyzőkönyvet az ajánlathoz csatolni kell.
Amennyiben gazdasági szereplő más szervezettel végezteti el a vizsgálatot, az ajánlathoz csatolni
kell a labor akkreditációs okiratát is.
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: Sorompóakkumulátor 12V 40-50Ah
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31431000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: MÁV Zrt. Beszerzési Főigazgatóság
Anyagbeszerzési és Készletgazdálkodási igazgatóság
Készlet- és raktárgazdálkodási osztály
Raktározási Központ TEB Szakanyagraktár
1045 Budapest Bécsi utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szállítandó helyhez kötött szeleppel vezérelt zárt itatott elektrolitú savas
ólomakkumulátor, eseti megrendelések útján, keretszerződés keretében. A keretösszeg 25.000.000,- Ft
(Várható mennyiség: 1000db), melyből ajánlatkérő 20.000.000,- Ft lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a mennyiségi adatot statisztikai alapon, tájékoztató jelleggel adta meg, melyet az ajánlatok
elbírálásához (azaz a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok megállapításához) kíván felhasználni.
A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott akkumulátorok mennyisége a tervezett mennyiségtől a
keretösszeg, illetve a kötelezettségvállalás által behatárolt értéktartományban, és a megajánlott egységár
függvényében eltérhet.
Az ajánlatkérő által vállalt eseti megrendelés minimális mennyisége az egy raklapra helyezhető darabszám,
melyet az ajánlatban ajánlattevőnek meg kell adnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Kapacitás egységre jutó nettó egységár / Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen értékelési szempont, az összes értékelési szempont az eljárást megindító
felhívásban kerül meghatározásra
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: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
x Opciók
Opciók ismertetése: A megkötni kívánt szerződés nettó 20.000.000,- Ft alapösszeget és nettó
5.000.000,- Ft értékbeli opciót (azaz összesen nettó 25.000.000,- Ft szerződéses értéket) tartalmaz.
Az alapösszegen felüli értéket tekinti Ajánlatkérő opcionális résznek (nettó 5.000.000,- Ft) melyet
igény szerint fog lehívni.
II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.12) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Sorompóakkumulátor 12V 55-80Ah
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31431000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: MÁV Zrt. Beszerzési Főigazgatóság
Anyagbeszerzési és Készletgazdálkodási igazgatóság
Készlet- és raktárgazdálkodási osztály
Raktározási Központ TEB Szakanyagraktár
1045 Budapest Bécsi utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szállítandó helyhez kötött szeleppel vezérelt zárt itatott elektrolitú savas
ólomakkumulátor, eseti megrendelések útján, keretszerződés keretében. A keretösszeg 75.000.000,- Ft
(Várható mennyiség: 2400db), melyből ajánlatkérő 60.000.000,- Ft lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a mennyiségi adatot statisztikai alapon, tájékoztató jelleggel adta meg, melyet az ajánlatok
elbírálásához (azaz a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok megállapításához) kíván felhasználni.
Az ajánlatkérő által vállalt eseti megrendelés minimális mennyisége az egy raklapra helyezhető darabszám,
melyet az ajánlatban ajánlattevőnek meg kell adnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Kapacitás egységre jutó nettó egységár / Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen értékelési szempont, az összes értékelési szempont az eljárást megindító
felhívásban kerül meghatározásra
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: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

x Opciók
Opciók ismertetése: A megkötni kívánt szerződés nettó 60.000.000,- Ft alapösszeget és nettó
15.000.000,- Ft értékbeli opciót (azaz összesen nettó 75.000.000,- Ft szerződéses értéket)
tartalmaz. Az alapösszegen felüli értéket tekinti Ajánlatkérő opcionális résznek (nettó 15.000.000,Ft) melyet igény szerint fog lehívni.
II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.12) További információ:
II. 3 ) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma: 2020/07/02 (éééé/hh/nn)
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 közvetlen részvételi felhívásban megadott követelmények
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) bekezdés g)-k), m) és q)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74.§ (1) bekezdése alapján 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 az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése,
valamint a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) 17. § szerint egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont
a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az ajánlattevőnek nincs a hivatkozott
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, úgy az erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlattevőnek az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67.§ (4) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján
nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban előírt kizáró okok.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § 11a) bekezdésére.
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
A közvetlen részvételi felhívásban megadott követelmények
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az esetlegesen előírt alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közvetlen részvételi felhívásban megadott követelmények
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek előzetesen a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, 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 saját nyilatkozatát az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására utólagosan köteles benyújtani.
A gazdasági szereplőnek az alkalmasság igazolásra utólagos igazolásként csatolni kell a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb a közbeszerzés tárgya (helyhez kötött
szeleppel vezérelt zárt itatott elektrolitú savas ólomakkumulátor) szerinti szállításainak ismertetését
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti módon. Az ellenszolgáltatás összegét nem
szükséges feltüntetni.

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szállításokat is figyelembe veszi, de ennél korábban megkezdett szállításokat már nem.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az esetlegesen előírt alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan a gazdasági szereplő, ha
nem rendelkezik - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően
- az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben az 1. rész vonatkozásában
legalább 500db, a 2. rész vonatkozásában legalább 1200db, helyhez kötött szeleppel vezérelt
zárt itatott elektrolitú savas ólomakkumulátor blokk értékesítéséről szóló szerződésből származó,
szerződésszerűen teljesített referenciával.
A referencia több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Több részre történő jelentkezés esetén a legmagasabb darabszámú alkalmassági követelménynek
való megfelelést kell igazolni és elegendő egy, az összes részre vonatkozó referencianyilatkozatot
benyújtani.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A közvetlen részvételi felhívásban megadott követelmények
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.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:
Az akkumulátorok gyártási időpontja nem lehet az átadás-átvétel időpontjánál, 90 napnál régebbi.
A jótállás időtartama az ajánlattevő ajánlatában meghatározott időtartam, de legalább a mennyiségi
átvételtől számított minimum 12 hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173. § szerinti jótállási
kötelezettség.
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
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos 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) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.2) A jelentkezések benyújtásának határideje meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén / A
szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

IV.2.3)
IV.2.4)

Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU

A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja: 2020/07/01 (éééé/hh/nn)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.2) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerint időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett nyílt
eljárást alkalmaz, a 307/2015. (X. 27.) Kr.-ben foglalt eltérésekkel.
2. Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció.
3. Felhívjuk a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Kr. szabályaira, mely a Kbt. rendelkezéseitől
szükséges mértékben eltérhet.
4. Ajánlatkérő az ajánlati felhívást legkésőbb az időszakos előzetes tájékoztató közzétételétől
számított tizenkét hónapon belül teszi közzé.
5. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlati felhívás közzétételének napján a Kbt.
57. § rendelkezéseinek megfelelően az EKR-ben elektronikus úton rendelkezésre bocsátja.
6. Amennyiben gazdasági szereplő az ajánlatkérőnél kívánja bevizsgáltatni a megajánlásra
szánt terméket, a vizsgálathoz térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátania a MÁV Zrt. (ITRF
Technológiai rendszerüzemeltetési igazgatóság
Biztosítóberendezési és áramellátás technológiai osztály, 1063 Budapest, Kmety u. 3.) részére
részenként 2 db akkumulátor blokkot bevizsgálás céljára azok műszaki leírásával. A MÁV Zrt.
a benyújtott mintát a P-1719/2010. számú vizsgálati eljárás szerint bevizsgálja, jegyzőkönyvet
készít, és nyilatkozik a vizsgálat eredményéről. A műszaki megfelelőség igazolásaképpen ezt
a nyilatkozatot szükséges az ajánlathoz benyújtani. A vizsgálati eljárás eredményeképpen az
akkumulátoroknak megfelelt minősítést kell kapniuk. A vizsgálat költségét a gazdasági szereplő
viseli, mely várhatóan kb. 200.000,- HUF részenként. A bevizsgálás vonatkozásában kapcsolattartó:
Puskás Szilveszter puskas.szilveszter@mav.hu.
7. A P-1719/2010. számú vizsgálati eljárás leírását ajánlatkérő jelen tájékoztató mellett elektronikus
úton rendelkezésre bocsátja.
8. Felhívjuk gazdasági szereplők figyelmét, hogy ajánlatkérő mérési kapacitása korlátozott (2-3
hét egy mérés), ezért erőforrás tervezés okán gazdasági szereplőnek bevizsgálási kérelmet
kell benyújtania (1063 Budapest, Kmety u. 3.) címre, írásban. Ajánlatkérő a mérést a kérelmek
beérkezési sorrendjének megfelelően végzi el. Gazdasági szereplő részenként egy bevizsgálásra
irányuló kérelemben részenként csak egy akkumulátor típus mérését kérheti Ajánlatkérőtől.
Nem megengedett jelentős számú kérelem benyújtásával Ajánlatkérő kapacitásait lefoglalni
és más gazdasági szereplők pályázati lehetőségét korlátozni a Kbt. 2. §-val összhangban.
Részenként egynél több mérésre kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha Ajánlatkérő
szabad kapacitással rendelkezik és a mérés megkezdéséig nem érkezik új gazdasági szereplőtől
kérelem. Amennyiben a fenti határidőig jelentős számú kérelem érkezik és a méréseket ajánlatkérő
nem tudná maradéktalanul elvégezni az ajánlattételi határidő lejártáig, arról az érintett gazdasági
szereplőket tájékoztatja. Ilyen esetben gazdasági szereplő a mérést más – jelen tájékoztató II.1.4.
pontja szerinti - szervezetnél elvégeztetheti.
9. Ajánlatkérő a vizsgálati eljárásról, jelen időszakos előzetes tájékoztatást, az ajánlattételi határidő
rövidítése céljából teszi közzé, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre gazdasági szereplőknek a
megajánlani szándékozott akkumulátorok bevizsgáltatására.
10. Ajánlatkérő kapacitás egységre jutó nettó egységár alatt az akkumulátor egységárának (Ft) és
a kapacitásnak (Ah: C10 kapacitás érték, 20°C-on 1,8V-ig kisütve) hányadosát érti. pl. 12V 80Ah
36000Ft/db, akkor az értékelési szempont 36000/80=450Ft/Ah.
11. Értékelési szempontonként adható pontszám alsó határa 0, felső határa 100, mely minden
szempont esetén azonos.
12. A pontkiosztás módszere fordított arányosítás (147./2016. KH útmutató 1. sz. melléklet „A”
szakasz szerint), mely minden értékelési szempont esetén azonos.
13. A szállítási határidő legkedvezőbb értéke 15 naptári nap, legkedvezőtlenebb értéke 60 naptári
nap. A 60 naptári napnál kedvezőtlenebb ajánlat érvénytelen. Ajánlatkérő a legkedvezőbb értéknél
kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
VI.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/06 (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
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztató vagy
időszakos előzetes tájékoztató
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató vagy időszakos előzetes tájékoztató esetében adja
meg
12 ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy célja az ajánlattételi határidő lerövidítése,
ezt az információt itt vagy az eljárást megindító felhívásban adja meg
19 ha a hirdetmény célja az ajánlattételi határidő lerövidítése
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Bajai Szent Rókus Kórház (23497/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bajai Szent Rókus Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27854431
Postai cím: Rókus Utca 10
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stétz Péter
Telefon: +36 79422233
E-mail: stetz@bajakorhaz.hu
Fax: +36 79425575
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bajakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bajakorhaz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001250792019/
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/EKR001250792019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x 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: Személy és vagyonvédelem, portaszolgálat
Hivatkozási szám: EKR001250792019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

79710000-4

Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő által igényelt szolgáltatások
Ajánlatkérő székhelyén - mely 6,5 ha, ebből az épületek alapterülete 29.916 m² - az év minden
napján személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása a következők szerint:
&#61485; három portán napi 24 órás őrszolgálat működtetése,
&#61485; egy portán munkanapokon napi 12 órás őrszolgálat működtetése,
&#61485; napi 24 órás járőrszolgálat biztosítása, két fővel
&#61485; a kórház meglévő vagyonvédelmi rendszereinek távfelügyelete.
A fentiekben felsorolt feladatokat a szerződés megkötésétől számított 24. hónap utolsó napjáig kell
ellátni, mindösszesen 113.880 órában.
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a kórház területén vagyonvédelmi portát és őrszolgálatot
létesít (melynek kiépítése nem feladata nyertes ajánlattevőnek azok már kiépítésre kerültek
és berendezési tárgyakkal felszereltek a helyiségek), biztosítja a kórház őrzését, biztonságos
működését, valamint vagyonvédelmi rendszereinek 0-24 órás távfelügyeletét a szolgáltatás
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása mellett. További
információ a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatások egységet képeznek, amelyek
egymástól nem elkülöníthetőek és nem értelmezhetőek.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Személy és vagyonvédelem, portaszolgálat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház székhelye: 6500 Baja, Rókus utca
10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő által igényelt szolgáltatások
Ajánlatkérő székhelyén - mely 6,5 ha, ebből az épületek alapterülete 29.916 m² - az év minden
napján személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása a következők szerint:
&#61485; három portán napi 24 órás őrszolgálat működtetése,
&#61485; egy portán munkanapokon napi 12 órás őrszolgálat működtetése,
&#61485; napi 24 órás járőrszolgálat biztosítása, két fővel
&#61485; a kórház meglévő vagyonvédelmi rendszereinek távfelügyelete.
A fentiekben felsorolt feladatokat a szerződés megkötésétől számított 24. hónap utolsó napjáig kell
ellátni, mindösszesen 113.880 órában.
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a kórház területén vagyonvédelmi portát és őrszolgálatot
létesít (melynek kiépítése nem feladata nyertes ajánlattevőnek azok már kiépítésre kerültek
és berendezési tárgyakkal felszereltek a helyiségek), biztosítja a kórház őrzését, biztonságos
működését, valamint vagyonvédelmi rendszereinek 0-24 órás távfelügyeletét a szolgáltatás
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása mellett, a következők
szerint:
Őrszolgálat:

Főbejárati porta 1 fő portás naponta 24 óra
Sebészeti porta: 1 fő portás naponta 24 óra
Belpavilon porta 1 fő portás naponta 24 óra
Teherporta 1 fő portás naponta 12 óra
Vagyonőr-járőri feladatok:
I. Vagyonőr-járőr 1 fő naponta 24 óra szolgálat
II. Vagyonőr-járőr 1 fő naponta 24 óra szolgálat
Távfelügyelet:
0-24 óráig működő központi ügyeleti szolgáltatás, továbbá kivonuló gépkocsizó és készenléti
szolgálat biztosítása.
További elvárások a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelőn.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az AF M.2.b) pontjában bemutatott bizt. szerv. szakember
többlettapasztalata (0-24 hónap között) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Dokumentációban foglaltak szerint / Súlyszám: 90
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: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésben rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1.)Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén
minden ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt. 114. § (2) bekezdése, ill. a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a

felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját
az alábbiak szerint kell igazolnia: Mind Magyarországon letelepedett, mind nem Magyarországon
letelepedett ajánlattevő esetében: pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény)
3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az
ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek
a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
2) Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy vonatkozásukban nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)
bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok. 3) Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2)
bekezdése alapján ellenőrzi.
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. 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő)
nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – és ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három
mérlegfordulónappal lezárt teljes üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése
óta eltelt időszak teljes és közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt
összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
Ha az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal 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 vagy részvételre jelentkező 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.
P.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján az Ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a szakmai felelősségbiztosításának
fennállásáról szóló igazolást, amely igazolja azt is, hogy a felelősségbiztosítás az ajánlattételi
határidő napján érvényes.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő,
amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évben (a 3 évben összesen) nem rendelkezik 100.000.000,- Ft teljes – általános forgalmi adó
nélkül számított – és 75.000.000,- Ft közbeszerzés tárgya (élőerős személy- és vagyonvédelmi és
portaszolgálati feladatok ellátása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel.
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik minimum 50.000.000,- Ft/év és minimum
10.000.000,- Ft/káresemény értékű, az ajánlattétel napján érvényes szakmai felelősségbiztosítással.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csak
nyilatkoznia kell, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt műszaki és szakmai alkalmassági
követelménynek. 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 ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a
korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOT
AZ AJÁNLATHOZ NEM, CSAK AZ AJÁNLATKÉRŐ FELSZÓLÍTÁSÁRA KELL BECSATOLNI! A
gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatait az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti
felhívására köteles benyújtani a dokumentáció szerinti formában és tartalommal:
M.1. a) és b): A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 év (36 hónap) során szerződésszerűen teljesített referenciáinak ismertetését, az alábbi
tartalommal: - a szolgáltatás tárgya, és mennyisége - a teljesítés helye, ideje [kezdés/befejezés
naptári nap pontossággal (év, hónap, nap), - szerződést kötő másik fél neve, címe és elérhetősége nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az
ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe.
Az alkalmasságot az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés
teljesítésébe bevonni kívánt szakember önéletrajzának, hatósági igazolványának, a szakképesítés
igazolásának és a rendelkezésre állási nyilatkozatának benyújtása.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladsáát megelőző 3 évben (36
hónapban) szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal az alábbiak szerint:
- a.) legalább egy éven keresztül folyamatosan teljesített referenciával, amelyben az éves őrzött
óraszám ugyanazon egészségügyi intézményben eléri vagy meghaladja az évi 42.000 órát,
Ajánlatkérő a több szerződésből való teljesítés lehetőségét biztosítja az óraszám tekintetében azzal,
hogy a többi feltételnek (folyamatos teljesítés, egészségügyi intézmény stb.) a több referencia
tekintetében is meg kell felelni.
- b.) 1 db, legalább egy éven keresztül folyamatosan, legalább 10 fővel teljesített és legalább 10.000
m2 területű épület technikai (a műszaki leírásban szereplő kamerarendszerek, az épület elektromos
tűzvédelmi rendszere) védelmének üzemeltetéséről szóló referenciával.
Ajánlatkérő az egészségügyi intézmény alatt a következőket érti: "Az egészségügyi szolgáltatók
közül a rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók,
az állami mentőszolgálat, az állami vérellátó szolgálat, valamint az egészségügyi államigazgatási
szerv intézetei, amennyiben egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak." (1997. évi CLIV. törvény az
egészségügyről"
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik,
a) legalább 4 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 2005. évi CXXXIII. törvény és az annak
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.) BM rendelet alapján személy- és vagyonvédelmi tevékenység
személyes végzésére jogosító a rendőrség által kiadott hatósági igazolvánnyal és legalább 3 éves
(36 hónap) tapasztalattal személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása területén;
b) legalább 1 fő biztonságszervező (OKJ szám: 52 861 01, vagy annak a korábbi hatályos
OKJ jegyzék szerint megfelelő) szakképesítéssel és legalább 3 éves (36 hónap) személy- és
vagyonvédelmi gyakorlattal rendelkező szakemberrel
A szakemberek között az átfedés megengedett, azaz egy szakember nem csak egy követelményt
igazolhat, tekintettel arra, hogy a feladatok ellátáshoz legalább, minimum a fenti szakember
mennyiség szükséges.
Ajánlatkérő a 3 év alatt 36 hónap átfedésmentes tapasztalatot ért, tehát egy adott hónap
tapasztalata csak egyszer számít bele a tapasztalatba.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A megbízó késedelmi kötbért és meghiúsulási kötbért határoz meg a szerződéstervezetben
foglaltaknak megfelelően. Fentieken túl a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a szerződés
időtartama alatt a felhívásban meghatározott alkalmassági követelménynek megfelelő
felelősségbiztosítását fenntartsa.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: A Megbízó számla benyújtására havonta biztosít lehetőséget, utólag. A megbízott köteles
havi munkaidő nyilvántartást vezetni, amely alapján állítja ki a Megbízó a teljesítés igazolást. Számla csak a
Megbízó arra jogosult képviselőjének aláírásával ellátott teljesítés igazolás alapján lehetséges.
A munkaidő nyilvántartást folyamatosan kell vezetni és a benyújtandó számlának tételesen tartalmaznia kell
az elvégezett feladatokat fő és munkaóra szerinti bontásban.
A számlát minden hónap 5. napjáig kell benyújtani.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé közös gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2005. évi
CXXXIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.) BM rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződésben foglaltaknak megfelelően.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: Az ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás, a többlettapasztalat tekintetében pedig
egyenes arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) A közbeszerzési eljárás nem ismétlődő jellegű. 2.)Alv.
igénybevétele: A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja,
hogy az ajánlattevő jelölje meg a) a közbesz. azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT
alvállalkozót kíván igénybe
venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat (nemleges
tartalom esetén is benyújtandó) 3. Minősített ajánlattevők névjegyzéke: A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (4) bekezdése alapján AK kijelenti, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági
követelmények szigorúbbak aminősített AT hiv. jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest. 5.Az AK az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 71. §-ban
meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást. 6. AT a Kbt. 66. §
(2)bekezdésében foglaltakról külön
íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek benyújtani az EKR rendszer nyilatkozatmintája alapján.
7. Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal
együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján AK a
nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a dokumentum AT általi fordítását
is elfogadja. 8. Amennyiben az Ajánlatkérő az összegezésben a nyertest követő legkedvezőbb
ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 131. § (4) bekezdése esetén a nyertest követő legkedvezőbb
Ajánlattevővel köt szerződést. 9. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásai
alapján nyilatkozni kell, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e
és amennyiben igen, akkor a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő
által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben. 10.
Az Ajánlattevő üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által előzetes
létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben. Ajánlattevő az üzleti
titok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazza. 11. Az eljárásba
bevonni kívánt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Liszicsánné Koncsár Andrea
Krisztina, lajstromszám:00597. 12. A részajánlattétel kizárásának indoka: A szolgáltatás lényege,
hogy a Megbízott szakembereivel segíti a feladatok gördülékeny megvalósítását olyan szakértelmet
biztosítva, amely nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére ezzel egyúttal tehermentesítve is Ajánlatkérőt.
A közbeszerzés tárgya nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől elválaszthatóan,
önálló egységként kezelhetőek, a szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre
bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását. 13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. §(2)
bekezdés e) pontjában foglaltakat.
14. Kbt. 27/A. § Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles
fogadni
és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú
európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzétett szintaxislistának. 15. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban
előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.

VI.4)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/06 (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

BPR 2001 Baromfitenyésztő Korlátolt Felelősségű Társaság (23681/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BPR 2001 Baromfitenyésztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66992347
Postai cím: Petőfi Utca 41
Város: Nyírkércs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4537
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kaponyás László
Telefon: +36 42553600
E-mail: kapcsolat@bpr2001.hu
Fax: +36 42553602
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001493632019/
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/EKR001493632019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: baromfitenyésztés
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: Építés - 10 istállós broiler telep
Hivatkozási szám: EKR001493632019
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:
„10 istállós broiler telep építése Petneházán” (1783985070 projektazonosító) tárgyú projekt
kivitelezése a műszaki tervdokumentáció szerint:
1. 10 db 13,4 x 105 m-s brojler tartástér építése:
Épület: - Istálló szélesség: 13,4 m
- Istálló hosszúság: 105,0 m
- Oldalfal magasság: 2,7 m
- Gerinc magasság: 5,1 m
- Hasznos felület: 1’407 m2
Brojler - madár / m2: 18 db
- madár / istálló: 25.000 db
2. Szociális blokk: hasznos alapterület: 181,25 m2
3. Siló alap: készül 10 db. Telepítés: a tervezett baromfi istállók közé, a tervezett térburkolat szélére
telepítve
Funkció: a napi takarmány tároló silók elhelyezésére
4. Aknák: telepítés: - a tervezett baromfi istállók közé telepítve az istállók mosóvizének
bevezetésére.
- a szociális blokkhoz, a szolgálati lakáshoz és a trágyatároló térhez telepítve, kommunális szennyvíz
és csurgalékvíz gyűjtésére.
Kapacitás: 20 m3 - 5 db, 10 m3 - 1 db.
5. Tüzivíz tároló: hasznos térfogat: 110 m3.
6. Hullatároló: hasznos alapterület: 5,40 m2
7. Kerítés 1120 m.
8. 50 kWp-os napelemes rendszer kiépítése.
9. Baromfitartó berendezések beépítése a a brojler tartásterek részére a technológiai leírás szerint.
Az üzemelési brojler technológiát ki kell építeni, üzembe kell helyezni és a személyzetet be kell
tanítani a nyertes ajánlattevőnek. A technológiai rendszernek a termelési folyamatokat vezérlő
és komplex adatkezelő automatikának integrálhatónak kell lennie cégcsoport meglévő telepein
alkalmazott adatgyűjtési, adatfeldolgozó és telepirányító rendszerével.
A brojler technológiának négyzetméterenként 18 db madár, istállóként 25 000 madár ellátását is
tudnia kell biztosítani.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a
megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgya és jellege, célszerűségi és
gazdasági szempontok nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel, hogy az
épületek közötti távolság kicsi, valamint az épületeket egy közös higiéniai folyosó köti össze, továbbá
a megfelelő munkavégzésben, mind a deponálásban és anyagmozgatásban egymást akadályoznák
a kivitelezők, ezzel is veszélyeztetve a szerződésszerű teljesítetést. Több kivitelező esetén a
balesetvédelmi szabályok betartása is nehezebb. Ilyen körülmények között történő kivitelezés
plusz terhet róna mind a kivitelezőre, mind a megrendelőre, mely gazdaságilag értelemben
többletköltséggel és idővel is járna. Több kivitelező általi munkavégzés esetén Ajánlatkérő jótállási,
szavatossági igényeit is nehezebben érvényesítheti.
II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: 10 istállós broiler telep építése Petneházán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4542 Petneháza külterület 071/9 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„10 istállós broiler telep építése Petneházán” (1783985070 projektazonosító) tárgyú projekt
kivitelezése a műszaki tervdokumentáció szerint:
1. 10 db 13,4 x 105 m-s brojler tartástér építése:
Épület: - Istálló szélesség: 13,4 m
- Istálló hosszúság: 105,0 m
- Oldalfal magasság: 2,7 m
- Gerinc magasság: 5,1 m
- Hasznos felület: 1’407 m2
Brojler - madár / m2: 18 db
- madár / istálló: 25.000 db
2. Szociális blokk: hasznos alapterület: 181,25 m2
3. Siló alap: készül 10 db. Telepítés: a tervezett baromfi istállók közé, a tervezett térburkolat szélére
telepítve
Funkció: a napi takarmány tároló silók elhelyezésére
4. Aknák: telepítés: - a tervezett baromfi istállók közé telepítve az istállók mosóvizének
bevezetésére.
- a szociális blokkhoz, a szolgálati lakáshoz és a trágyatároló térhez telepítve, kommunális szennyvíz
és csurgalékvíz gyűjtésére.
Kapacitás: 20 m3 - 5 db, 10 m3 - 1 db.
5. Tüzivíz tároló: hasznos térfogat: 110 m3.
6. Hullatároló: hasznos alapterület: 5,40 m2
7. Kerítés 1120 m.
8. 50 kWp-os napelemes rendszer kiépítése.
9. Baromfitartó berendezések beépítése a a brojler tartásterek részére a technológiai leírás szerint.
Az üzemelési brojler technológiát ki kell építeni, üzembe kell helyezni és a személyzetet be kell
tanítani a nyertes ajánlattevőnek. A technológiai rendszernek a termelési folyamatokat vezérlő
és komplex adatkezelő automatikának integrálhatónak kell lennie cégcsoport meglévő telepein
alkalmazott adatgyűjtési, adatfeldolgozó és telepirányító rendszerével.
A brojler technológiának négyzetméterenként 18 db madár, istállóként 25 000 madár ellátását is
tudnia kell biztosítani.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a
megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A beruházás megvalósításában részt vevő személyi állomány
magasépítés/épületfelújítás terén szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max. 60 hó) 2
2 Vállalt hosszabb jótállási időtartam (min. 0 - max. 24 hónap) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.2-16 kódszámú felhívás
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) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása:
A Kbt. 67. §. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági
szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében
az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az
ajánlatkérő 69. § szerinti felhívásra köteles benyújtani.
M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül
megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. A 321/2015. (X. 30.) korm. rendelet
22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolásban meg kell adni az építési
beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját /év,
hónap, nap bontásban/) és helyét, valamint nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak
megfelelő számú referenciára. Az egyes (összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő
vagy érintő) referenciák többalkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak,
azonban az alkalmassági minimum követelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló
adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való
megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben Ajánlattevő referenciaként olyan
korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként
teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az
alkalmassági követelménynek való megfelelést – konzorciumi vagy projekttársasági korábbi
teljesítés esetén egyaránt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra
vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia-igazolást bármelyik a teljesítésben részt vett
ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében olyan arányban köteles
elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült.
M.2.) 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 az értékelési szempont
tekintetében releváns szakmai tapasztalatot alátámasztó önéletrajzot, az ezek keretében elvégzett
szakmai tevékenységek rövid ismertetését, a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatások/projektek
megnevezését, az eltöltött időtartamok pontos megjelölésével (év, hó, részletezettséggel), 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 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben
előírt feltételek teljesülését ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara
honlapján ellenőrzi. Utóbbi esetben az előírt végzettség meglétének igazolása nem szükséges.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év időszakában műszaki átadás-átvétellel lezárt

(legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) állattartó telep(ek) épülete(inek) építési referenciájával,
amelyben az alábbiak munkák megvalósultak: legalább egy darab állattartó telep épületének
építése, melynek összes hasznos alapterülete minimum 1000 m2 és amelyben megvalósult legalább
18.000 férőhelyes állattartó épület állattartó technológia rendszerének a kiépítési munkái. (Az
előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés több referencia bemutatásával együttesen is
igazolható.)
M.2. 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.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállási biztosíték: a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1%-a.
Jótállási idő: Ajánlatkérő 12 hónap kötelező jótállási időt ír elő. Az ajánlattevők által ezen felül vállalt
hosszabb jótállási idő (min. 0-max. 24 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 a
Vállalkozó felelős. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege a nettó ajánlati ár 1 %-a/naptári
nap. A késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó ajánlati ár 20 %-a. A szerződés szerinti
nettó ajánlati ár 20%-át meghaladó késedelmet az ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés
elmaradásának tekintheti és megilletheti a szerződés felmondásának joga.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért a Vállalkozó felelős,
a Vállalkozónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő részére. Mértéke a nettó ajánlati 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) bek. -ben foglaltak
figyelembevételével.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Előleg: a szerződésben foglalt ellenszolg. 5%-áig biztosított. Előleg igénylése esetén
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget a munkaterület átadását
követő 15 napon belül kifizeti. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra. Adott esetben előlegszámla,
6 rész és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. Részszámlák összesen a szerződéses összeg
80%-áig nyújthatóak be. Ajánlatkérő a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlákat a Ptk. 6:130. § (1)
– (3) bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint utófinanszírozás formájában, átutalással
teljesíti. A 322/2015. (X. 30.) Kr. 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.) Kr. 32/A. és 32/B. §-ban foglalt szabályok szerint köteles eljárni. Eljárás és kifizetés
pénzneme forint. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárása. A részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés
szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó
ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A benyújtott számlához
ajánlattevőnek számlarészletezőt kell mellékelnie. 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. Projektazonosító: azonosító szám: 1783985070, a
Baromfitartó telepek korszerűsítésé című, VP2-4.1.1.2-16 kódszámú felhívás alapján. Támogatás
intenzitása: 33,98%. A fennmaradó részt ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza. 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: Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - meglévő
felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új felelősségbiztosítást kötni legalább 500
000 000 Ft/ szerződéses időtartam és legalább 50 000 000 Ft/káresemény.
Ajánlattevőnek - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az építőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szereplők vonatkozásában szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén, a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR
rendszerben történik az ajánlattételi határidő lejártát követő 2 óra elteltével.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 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) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő nem határoz
meg korlátozást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: Ár szempont esetén fordított arányosítás, minőségi szempontok esetén egyenes
arányosítás. Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát vagy
a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy
írja alá, az ajánlathoz 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. § (4) és (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 ajánlati 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 .pdf
és emellett Microsoft Excel .xls(x) formátumban is be kell nyújtani!
11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek.-ben és 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra.
12) Ajánlatkérő a jelen felhívás III.1.3) M.1) és M.2.) pontjában előírt alkalmassági követelményekre
a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb feltételeket határozott meg.
13) A Kbt. 138. § (3) bek. szerint a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában,
majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama
alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely
részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó
nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
14) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
felhívás feladásának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, az irányadó.
15) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Pálóczy András, lajstromszáma:
00508.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/05 (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

Debreceni Egyetem (23544/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhászné Tóth Erzsébet
Telefon: +36 52512700 73068
E-mail: juhaszne.erzsebet@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001398142019/
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/EKR001398142019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: költségvetési szerv
I.5) 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.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: DEK- 843 Sebészeti Klinika részére stentgraftok
Hivatkozási szám: EKR001398142019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

33100000-1

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
DEK-843 Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika részére stentgraftok beszerzése
1. rész: Hasi aortába illeszthető suprarenalis fixatiós "Y" elágazású stentgraft 8 db
2. rész: "Y" elágazású, infrarenális fixációjú stentgraft hasi aortába, PTFE 3 db
3. rész: "Y" elágazású, infrarenális fixációjú stentgraft hasi aortába, poliészter 3 db
4. rész: Hasi aorta aneurysma ellátásra szolgáló stentgraft rendszer polimer töltéssel 2 db
5. rész: Ballon katéterek hasi stentgraftok dilatációjához 30 db
6. rész: Merev felvezető drót stentgraft beültetéshez 35 db
7. rész: Aorta uniiliakális komponens 2 db
Ajánlatkérő 7. részben konszignációs raktár biztosítását írja elő.
A részletes paramétereket a Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Hasi aort.ill. suprarenalis fix. Y elág.stentgraft
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: DE Klinikai Központ Sebészeti Klinika, 4032 Debrecen, Móricz
Zs. krt. 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés keretében Hasi aortába illeszthető suprarenalis fixatiós "Y" elágazású
stentgraft beszerzése Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika részére.
Mennyiség: összesen 8 db
Hasi aortába illeszthető suprarenalis fixatiós "Y" elágazású stentgraft:
- fő test
- kiegészítő szárak (felvezető szárral ellátott fő test esetén)
Steril termékek, a leszállításkor a teljes sterilitási idő legalább kétharmad részével még
rendelkezzenek.
Jelen eljárásban csak új termékek ajánlhatók meg.
A beszerzés magában foglalja a szállítást is.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció
(közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki
előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az
egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.Ajánlattevő – amennyiben
a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában – ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentumo(ka)t.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összsen 12 hónapra (HUF) / Súlyszám:
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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a gyógyszerek és
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. §
(3) bekezdése alapján.
II.2.1) Elnevezés: Y elág. infrarenális fix. stentgr. hasi aort. PTFE
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: DE Klinikai Központ Sebészeti Klinika, 4032 Debrecen, Móricz
Zs. krt. 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika részére "Y"
elágazású, infrarenális fixációjú stentgraft hasi aortába beszerzésére
Mennyiség: összesen 3 db
"Y" elágazású, infrarenális fixációjú stentgraft hasi aortába:
- fő test
- kiegészítő szárak (felvezető szárral ellátott fő test esetén)
- iliaca branch rendszer
Steril termékek, a leszállításkor a teljes sterilitási idő legalább kétharmad részével még
rendelkezzenek.

Jelen eljárásban csak új termékek ajánlhatók meg.
A beszerzés magában foglalja a szállítást is.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció
(közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki
előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az
egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a
gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet
minősítése. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki
dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra (HUF) / Súlyszám:
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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a gyógyszerek és
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. §
(3) bekezdése alapján.
II.2.1) Elnevezés: Yelág. infraren.fix. stentgr. hasi aor.poliészter
Rész száma: 3

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: DE Klinikai Központ Sebészeti Klinika, 4032 Debrecen, Móricz
Zs. krt. 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Sebészeti Klinika részére "Y"
elágazású, infrarenális fixációjú stentgraft hasi aortába, poliészter beszerzésére.
Mennyiség: összesen: 3 db
"Y" elágazású, infrarenális fixációjú stentgraft hasi aortába, poliészter:
- fő test
- kiegészítő szárak (felvezető szár nélküli fő test esetén)
Steril termékek, a leszállításkor a teljes sterilitási idő legalább kétharmad részével még
rendelkezzenek.
Jelen eljárásban csak új termékek ajánlhatók meg.
A beszerzés magában foglalja a szállítást is.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció
(közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki
előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az
egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a
gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet
minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra: (HUF) / Súlyszám:
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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a gyógyszerek és
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. §
(3) bekezdése alapján.
II.2.1) Elnevezés: Hasi aor.aneur. ell.szolg. stentgr.r. polimer tölt
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: DE Klinikai Központ Sebészeti Klinika, 4032 Debrecen, Móricz
Zs. krt. 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Sebészeti Klinika részére Hasi
aorta aneurysma ellátásra szolgáló stentgraft rendszer polimer töltéssel beszerzésére.
Mennyiség: összesen: 2 db
Hasi aorta aneurysma ellátásra szolgáló stentgraft rendszer polimer töltéssel:
- fő test + graftszár + polimer töltéshez szükséges eszközök (bifurkációs rendszer esetén)
- graftszár + polimer töltéshez szükséges eszközök + polimer patron (parallel rendszer esetén)
Steril termékek, a leszállításkor a teljes sterilitási idő legalább kétharmad részével még
rendelkezzenek.
Jelen eljárásban csak új termékek ajánlhatók meg.
A beszerzés magában foglalja a szállítást is.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció
(közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki
előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az
egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a
gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet
minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra (HUF) / Súlyszám:
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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a gyógyszerek és
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. §
(3) bekezdése alapján.
II.2.1) Elnevezés: Ballon katéterek hasi stentgraftok dilatációjához
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: DE Klinikai Központ Sebészeti Klinika, 4032 Debrecen, Móricz
Zs. krt. 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Sebészeti Klinika részére Ballon
katéterek hasi stentgraftok dilatációjához beszerzésére.
dilatációs ballon katéter felvezető katéterekkel együtt
Mennyiség: 30 db
Steril termékek, a leszállításkor a teljes sterilitási idő legalább kétharmad részével még
rendelkezzenek.
Jelen eljárásban csak új termékek ajánlhatók meg.
A beszerzés magában foglalja a szállítást is.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció
(közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki
előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az
egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a
gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet
minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok

Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra (HUF) / Súlyszám:
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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a gyógyszerek és
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. §
(3) bekezdése alapján.
II.2.1) Elnevezés: Merev felvezető drót stentgraft beültetéshez
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: DE Klinikai Központ Sebészeti Klinika, 4032 Debrecen, Móricz
Zs. krt. 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Sebészeti Klinika részére Merev
felvezető drót stentgraft beültetéshez beszerzésére.
Merev felvezető drót stentgraft beültetéshez
Mennyiség: 35 db
Steril termékek, a leszállításkor a teljes sterilitási idő legalább kétharmad részével még
rendelkezzenek.
Jelen eljárásban csak új termékek ajánlhatók meg.
A beszerzés magában foglalja a szállítást is.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció
(közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki
előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a

„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az
egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a
gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet
minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra (HUF) / Súlyszám:
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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a gyógyszerek és
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. §
(3) bekezdése alapján.
II.2.1) Elnevezés: Aorta uniiliakális komponens
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: DE Klinikai Központ Sebészeti Klinika, 4032 Debrecen, Móricz
Zs. krt. 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés Debreceni Egyetem, Klinikai Központ Sebészeti Klinika részére Aorta
uniiliakális komponens beszerzésére konszignációs raktár üzemeltetésével.
Aorta uniiliakális komponens:
Mennyiség: összesen: 2 db

Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell konszignációs raktár üzemeltetését.
Steril termékek, a leszállításkor a teljes sterilitási idő legalább kétharmad részével még
rendelkezzenek.
Jelen eljárásban csak új termékek ajánlhatók meg.
A beszerzés magában foglalja a szállítást is.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció
(közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki
előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az
egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a
gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet
minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen 12 hónapra (HUF) / Súlyszám:
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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a gyógyszerek és
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. §
(3) bekezdése alapján.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja
alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b)
részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania
arról, hogy nem tartozik a felhívásban 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.
Közös ajánlattétel esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján a közös
ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőnek kell
megtennie.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel az alvállalkozó és adott
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel a nyilatkozatot az alvállalkozók tekintetében akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015.
(X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint 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. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseire.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra, a Kbt. 64. §-ára,
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem
határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban
nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdés a) pontját, a 23. §-ra figyelemmel az eljárást megindító eljárást megindító felhívás
feladásától (Lásd V.2. pont) visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya
szerinti (stentgraftok, ballon katéterek, merev felvezető drót) szállításainak ismertetése ajánlattevő,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján az eljárást megindító
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év alatt befejezett, de legfeljebb
hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az igazolásban meg kell adni legalább az alábbi adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező
időpontja – év, hónap, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye), szállítás
tárgya, szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben Ajánlattevőnek a Kbt. 65.
§ (7),(9),(11) (12) bek, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján kell eljárnia. Az ajánlatban meg kell jelölni ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésesben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartam alatt.
Az alkalmassági követelmény előzetes igazolására a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint ajánlattevőnek
elegendő nyilatkoznia arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek eleget
tesz, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni. Az alkalmassági feltételt az Ajánlatkérő 69. § (4) bek. szerinti felhívására kell igazolni.
A 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 23.§-ára tekintettel a műszaki-szakmai alkalmasság az
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással is igazolható. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő:
M1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben
(36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
1. rész esetében: 4 db stentgraft szállítására vonatkozó
2. rész esetében: 1 db stentgraft szállítására vonatkozó
3. rész esetében: 1 db stentgraft szállítására vonatkozó
4. rész esetében: 1 db stentgraft szállítására vonatkozó
5. rész esetében: 4 db ballon katéter szállítására vonatkozó
6. rész esetében: 18 db merev felvezető drót szállítására vonatkozó
7. rész esetében: 1 db stentgraft szállítására vonatkozó
referenciával.
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására
is lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is
igazolható
Amennyiben ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazolni kívánó szervezet a teljesítést közös
ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban/ nyilatkozatban szerepelnie kell, hogy
a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt, és ajánlatkérő az alkalmasság
megállapításánál csak a saját teljesítés arányát veszi figyelembe.
A fenti M1) pontban rögzített feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a szerződésben biztosítékot nem köt ki.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel,kifizetés,elszámolás pénzneme:HUF.
Ajánlattevő megrendelésenként /vagy a konszignációs raktárból történő felhasználás lejelentését
követően a telj.ig. alapján jogosult számlát kiállítani, melynek kiegyenlítésére átutalással kerül sor a
szerződésszerű telj. ig.-t követően. A kifizetésre a Kbt.135.§(1) (5) (6) és Ptk. 6:130.§(1)–(2)bek.-ben,
valamint a szerződéstervezetben foglaltak alapján kerül sor, 60 napos fiz. határidővel (1997 évi LXXXIII. tv.9/
A§).

Késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja.
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 szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: a nettó vételár 1 %-a/nap, max. 15 nap.
Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibásan telj. áruk nettó ellenértéke, mértéke a nettó ellenérték 20 %-a. Max.
az adott rész értékének 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vételár 20%-a. A kötbér és jótállás részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlattevő az árura az átadástól számított min. 12 hónapos időtartamra jótállást vállal.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet,
ezért Ajánlatkérő jogosult jelen szerződéstől elállni vagy 15 napos felmondási idővel, írásban, indokolva
felmondani azt, amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben
keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a
Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők
részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) nyújthatóak
be.
2.Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra,úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás
helyessége az AT felelőssége.
3.AT-nek,és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz
csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát
v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző
a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt
meghatalmazást kell csatolni.
4.Nyilatkozni kell a Kbt.66.§(2) és Kbt.67.§(4) bek. vonatkozásában, valamint folyamatban levő
változásbejegyzési eljárásról. Nyilatkozattétel Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint.
5.A Kbt.65.§(7) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó
6. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ szerint
7. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását
(Kbt.35.§)
8. A Kbt. 41/A§ (1) (3) bek. alapján, ahol a Kbt. vagy külön jogszab. alapján az AK a közbesz.
eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dok.benyújtható az EKR-ben kitöltött
elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap
nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
A Kbt. 41/B§ (2) bek alapján AK előírja az EKR-ben benyújtandó dokumentumok fájlformátumára
vonatkozó követelményeket. Az ajánlatot „.pdf” formátumban kell benyújtani.
9. A Kbt. 66.§(5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni
a Kbt.68.§(4) bek-e szerinti összes adatot.
10.AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
11. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának
napján hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni
12. AK figyelemmel a Kbt.81.§ (4),(5) bek-re az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
13. AK projekttársaság létrehozását kizárja.
14. AK Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
15. AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114. § (8) bek. teljesülése esetén ajánlatkérő köteles az
eljárást eredménytelenné nyilvánítani.
16. AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell az ártáblázatot, valamint a megajánlott termék
fényképpel vagy rajzzal ellátott magyar nyelvű termékleírását (gyártói/forgalmazói katalógus
magyar nyelvű fordítását vagy AT által a termékről összeállított ábrás ismertetőt), amelyből AK
meg tudja állapítani, hogy az AT mely termékeket ajánlotta meg és megfelelnek-e a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak és mely tartalmazza a termékkódot. A
szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 71.§ (8) bek. b) pontjára.
17. Ajánlattevő a 16/2012.(II.16.) Korm. r. 9. § (2) bek-e alapján ajánlatában a megajánlott termékek
megfelelőségét gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal
köteles igazolni.

VI.4)

18. Ha ajánlattevő nem gyártója a megajánlott termékeknek, úgy köteles megnevezni a termékek
gyártóit, valamint nyilatkozni, hogy rendelkezik a megajánlott termékek tekintetében forgalmazási
jogosultsággal, a termék magyarországi forgalomba hozatalához szükséges előírt hatósági
engedélyekkel, igazolásokkal.
19. Nyertes Ajánlattevő jogosult a szerződés időtartama alatt új fejlesztésű innovatív terméket
szállítani, az ár vagy egyéb szerződéses feltételek módosítása nélkül, amennyiben a termék
elérhetősége megszűnt. Nyertes ajánlattevő az ár-érték arányosságot és a szakmai minőségi
megfelelést a Ajánlatkérővel köteles egyeztetni.
20.Jelen eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Hamvasné Homonnai Emese
(lajstromszám: 00717).

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/06 (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

ELI-HU Nonprofit Kft. (23600/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ELI-HU Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81933484
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Herczeg Ágnes Anna
Telefon: +36 303591677
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eli-alps.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001507582019/
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/EKR001507582019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás-fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dira 200-100 pumpalézer dióda egységének beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001507582019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

38636100-3

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db Trumpf Scientific Lasers (TSL) Dira 200-100 pumpalézer 1743126 Laser pump unit 7x969nm
VBG 0.6 típusú dióda egységének beszerzése, cseréje és tesztelése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgya 1 db termék beszerzése és
annak a pumpalézerbe történő beszerelése és tesztelése. A közbeszerzés tehát műszaki egységet
képez, annak megbontása műszaki és gazdasági szempontból nem indokolt és nem észszerű.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Dira 200-100 pumpalézer dióda egységének beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

31712340-5

További tárgyak:
38636110-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 dbTrumpf Scientific Lasers (TSL) Dira 200-100 pumpalézer 1743126 Laser pump unit 7x969nm
VBG 0.6 típusú dióda egységének beszerzése, cseréje és tesztelése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
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: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A teljesítés határideje a teljesítési felhívás hatályosulásától számított 60 nap. Ennek részletes
feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
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) bekezdésének
g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll [Kbt. 114. § (1) bekezdése].
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá
tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás
lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek – figyelemmel a Kbt. 114. §-ának
(2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
17. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra – az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-j), ka) és kc), valamint m), továbbá q) pontjának hatálya alá.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pontjának kb) alpontja tekintetében nyilatkoznia
kell. E körben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy
d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a
pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy
erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az ajánlatkérő elfogadja a kizáró okok igazolására az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot is, feltéve, hogy az abban foglaltak megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által az előírt kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében alkalmazandó továbbá a Kbt. 69. §-ának (11a)
bekezdésében foglaltak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján minden
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A nyilatkozatot attól függetlenül be kell nyújtani, hogy az ajánlatkérő az eljárásban nem
írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az
ajánlatában, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k) és m) és q) pontjaiban
foglalt kizáró okok hatálya alá az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.
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-P/3. A Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik
mondata alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy az általa igazolni kívánt P/1-P/3. számú gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltétel teljesül, azoknak megfelel.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-a alapján az alkalmassági követelmények részletes igazolására
felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia gazdasági és pénzügyi alkalmasságát:
P/1-P/2. Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért

– az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről és a közbeszerzés tárgyából
(nagy átlagteljesítményű diszklézerek és diódalézerek, valamint azok alkatrészeinek gyártása és
értékesítése) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia üzleti évenkénti bontásban,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/3. Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje az
ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott
eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét,
akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó
három, lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak
után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó
nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (nagy átlagteljesítményű diszklézerek és diódalézerek,
valamint azok alkatrészeinek gyártása és/vagy értékesítése) származó árbevételéről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm.rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)(9) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a Korm.rendelet 3. §
(2) bekezdésében és 6. §-ában foglaltak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az
általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 15 000
000 forintot.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés
tárgyából (nagy átlagteljesítményű diszklézerek és diódalézerek, valamint azok alkatrészeinek
gyártása és értékesítése) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 10 000 000
forintot.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív
volt.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak
után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt,
ha a működési ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából
(nagy átlagteljesítményű diszklézerek és diódalézerek, valamint azok alkatrészeinek gyártása és
értékesítése) származó árbevétele nem éri el a nettó 10 000 000 forintot.
A P/3. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6)
bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike
megfelel. A P/1. és P/2.gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt.
65. § (6) bekezdésében foglaltakra- közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M/1 A Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik mondata alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban
csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy az általa
igazolni kívánt M/1. számú műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltétel teljesül, annak megfelel.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-a alapján az alkalmassági követelmények részletes igazolására
felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia műszaki, illetve szakmai alkalmasságát:
M/1. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított
3 éven belül – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően – teljesített, a közbeszerzés tárgya
szerinti szolgáltatásait, figyelemmel a Korm.rend 23. §-ában foglaltakra, a szerződést kötő másik fél
által adott igazolással (igazolásokkal), vagy az ajánlattevő nyilatkozatával [321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bek. a) pontja, valamint Kbt. 114. § (2) bek. utolsó előtti mondata].
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, vagy az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia
kell legalább:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),
- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,
- a referenciamunka tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági
feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
- a teljesítés (részteljeítés) idejét (teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év/hónap/nap
formátumban),
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját,
illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.
Alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7), (9) és (11)-(12) bek-ben, valamint a Kbt. 140. §ának (9) bek-ben foglaltak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1 Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített olyan referenciamunkát, amely(ek)nek tárgya nagy átlagteljesítményű diszklézer és
diódalézer, valamint azok alkatrészeinek gyártása és/vagy értékesítése volt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
AK a vételárat a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján fizeti a teljesítés AK-i igazolását követően, a
megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással. Az ajánlatkérő a
részteljesítést és részszámlázást nem teszi lehetővé. Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
Szerződést megerősítő rendelkezések:
Késedelmi kötbér: nettó vételár 0,4 %-a naptári naponta. Max: Áfa nélküli vételár 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: nettó vételár 20 %-a.
Jótállás: 12 hónap
Jótállási biztosíték: Áfa nélkül számított vételár 5 %-a.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevők közös
gazdálkodó szervezetet (projekttársaság) hozzanak létre a szerződés teljesítésére.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/01/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/01/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra 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) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat
benyújtását.
2. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbb: ajánlati felhívás III.1.2) P/1.-P/3. és III.1.3) M/1. pontja tekintetében.
3. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-t.
4. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a megajánlott
eszköz (termék) gyártóját és típusát.
5. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A
Kbt. 66. § (6) bek. esetén a nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani.
6. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR
rendszerben megfelelően kitöltött – felolvasólapot.
7. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi
magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.
8. Kbt. 134. §-ának (5) bek: nyilatkozni kell, hogy a jótállási biztosítékot, továbbá előleg
igénylése esetén az előleg-visszafizetési biztosítékot az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott határidőben az ajánlatkérő rendelkezésére fogják bocsátani.

VI.4)

9. Az ajánlattevő köteles nyertessége esetén új, korábban még soha nem használt eszközt
(terméket) az AK részére eladni, amelyek mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentum
részét képező műszaki leírásában foglalt műszaki követelményeknek és előírásoknak.
10. Az ajánlatban nyilatkozni kell a beazonosíthatóság érdekében az eszköz (termék) származási
helyéről.
11. Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékűt
is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321/2015.
(X.30.) Korm.rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelően (például a megajánlott eszköz műszaki
leírásának ismertetésével) igazolnia.
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
13. Faksz: : dr. Herczeg Ágnes - lajstromszám: 00116, dr. László Áron – lajstromszám: 01127.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/06 (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

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ (23736/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58932634
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/hodmezovasarhely
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR000646062019/reszletek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000646062019/
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/EKR000646062019/reszletek
(URL)

x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pitvarosi Általános Iskola bővítése és átalakítása
Hivatkozási szám: EKR000646062019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45214000-0

x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bővítése, átalakítása az
EFOP-4.1.2.-17-2017-00017 azonosítószámú projektben
6914 Pitvaros, Kossuth Lajos u. 27. (hrsz. 58):
Telek méret: 5453 m2
Épületek összes alapterülete: 1575,71 m²
Elbontott melléképületek alapterülete: 37,51 m²
Meglévő iskolaépület alapterülete: 1287,69 m²
Tervezett bővítés: 143,75 m²
Elbontott melléképületek alapterülete: 37,51 m²
Meglévő Kerékpártároló alapterülete: 108,27 m²
Meglévő Tároló alapterülete: 36,00 m²
Tervezett parkolók száma: 2 db
6914 Pitvaros, Petőfi tér 15. (hrsz. 267)
Telekméret: 3010 m2
Térkő burkolat készítése: 278 m2
Gumilemez burkolat építése: 94 m2
Járdaszegély építése: 90 m
Kerítésépítés vasbeton lábazattal: 40,86 m (ebből kétszárnyú kapu 3,0 m)
Játszótéri elemek telepítése: 3 db
Az eljárás feltételes közbeszerzésként kerül lefolytatásra. Részletek a VI.3.12. pontban.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig részletes organizációs tervet készít, melynek
elfogadása a szerződéskötés feltétele.
Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet köt ki.
A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint
a tételes árazatlan költségvetések – amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák - a
dokumentáció mellékletét képezik.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzési eljárással érintett két épület felújítása
egy projekt részeként valósul meg, melyből az egyik épület felújítása alacsony értéket képvisel, így
leválasztása gazdaságilag nem indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Pitvarosi Általános Iskola bővítése és átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45214000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6914 Pitvaros, Kossuth Lajos u. 27. (hrsz. 58) és 6914
Pitvaros, Petőfi tér 15. (hrsz. 267)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bővítése, átalakítása az
EFOP-4.1.2.-17-2017-00017 azonosítószámú projektben
6914 Pitvaros, Kossuth Lajos u. 27. (hrsz. 58):

Telek méret: 5453 m2
Épületek összes alapterülete: 1575,71 m²
Elbontott melléképületek alapterülete: 37,51 m²
Meglévő - átalakítással érintett - iskolaépület alapterülete: 1287,69 m²
Tervezett bővítés: 143,75 m²
(Az átalakítással és bővítéssel érintett összes nettó alapterület: 1431,44 m²)
Elbontott melléképületek alapterülete: 37,51 m²
Meglévő Kerékpártároló alapterülete: 108,27 m²
Meglévő Tároló alapterülete: 36,00 m²
Tervezett parkolók száma: 2 db
6914 Pitvaros, Petőfi tér 15. (hrsz. 267)
Telekméret: 3010 m2
Térkő burkolat készítése: 278 m2
Gumilemez burkolat építése: 94 m2
Járdaszegély építése: 90 m
Kerítésépítés vasbeton lábazattal: 40,86 m (ebből kétszárnyú kapu 3,0 m)
Játszótéri elemek telepítése: 3 db
Az eljárás feltételes közbeszerzésként kerül lefolytatásra. Részletek a VI.3. pontban.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig részletes organizációs tervet készít, melynek
elfogadása a szerződéskötés feltétele.
Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet köt ki.
A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint
a tételes árazatlan költségvetések – amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák - a
dokumentáció mellékletét képezik.
Bővítési-átalakítási munkák leírása:
A jelenlegi 9 tantermet és az iskola egészében, a lehetőségek adta pozíciókban elhelyezett
tanári szobákat tartalmazó létesítmény a felújítást követően áthelyezett és új tantermeket és
összevont tanári helyiséget tartalmaz majd. A kétszintes főépület és a földszintes, két kisebb
tantermet tartalmazó épület összekötésre céljából létesülő kisebb bővítmény közlekedő teret és egy
csoportszoba jellegű tantermet tartalmaz. A két épület összekapcsolásával és a főépület közlekedő
rendszerének módosításával az eddig, csak az udvaron keresztül megközelíthető vizesblokk is
bekapcsolható lesz az épület közlekedési hálózatába. A bővítményben kap helyet a fiú mosdó, az
akadálymentesített vizesblokk, takarítószer tároló és külső megközelítéssel a gondnok tartózkodója
és műhelye. A tanári szobák a most szolgálati lakás funkciójú épületrészbe kerülnek összevonásra.
A tanári szobák áthelyezésével felszabaduló területek a közlekedő-aula teret növeli (mivel a
közösségi tér arány jelenleg alacsony az épület befogadó képességéhez viszonyítottan). A jelenlegi
aula térben található az épület egészét fűtő két kazán és a hozzá kapcsolódó hő-központ, mely
jelenleg az aula üvegfala előtt áll. Ezen kívül az aula padlózata eltér az iskola padlóvonal szítjétől,
így innen csak lépcsővel lehet a tantermi közlekedőkbe eljutni, mintegy 40cm magasság különbség
áthidalásával. Így az aulatérből a kazánok és a hő-központ áthelyezésre kerül a padlástérben
kialakítandó gépészeti helyiségbe. Az aula padlója megemelése után, annak lapostető szerkezete
is teljes átépítésen esne át és kialakulna egy akadálymentesen használható földszinti terület. A
teljes akadálymentesítés érdekében a főbejárathoz és az aulához csatlakoztatva szabványos lejtésű
rámpa létesülne. A bővítéssel nem érintett épület alapterületen belül is történnek átépítések, de ezen
módosítások a tartószerkezeti rendszert nem érintik (tornaszoba áthelyezése, leány és fiú öltözők
kialakítása a tornaszobához kapcsoltan, vizesblokkok átalakítása, tanári helyiségeinek kialakítása,
teljes tető héjazat csere), így építési engedély szempontból sem relevánsak. Mindezen átalakítások
és építések mellett a két tantermes épületrész és a szolgálati lakás egésze utólagos hőszigeteléssel
lesz ellátva, valamint a szolgálati lakáson homlokzati nyílászáró csere is történne, mely munkálatok
szintén nem tartoznak az építési engedélyezéssel érintett tevékenységi körbe. Az új építésű részek
természetesen a hatályos hőtechnikai normák szerint készülnek. Az átalakítások után 1400,58m2
hasznos alapterületű épület létesül. A tervezett bővítmény hagyományos szerkezettel készül (sík
alapozás, vasbeton szerkezettel merevített szilikát falazat, előre gyártott vasbeton gerendás födém,
magastetős ácsszerkezetű tetővel és cserépfedéssel). Az energetikai jellemzők maximalizálása
az ésszerűség és gazdaságos kivitelezhetőség szabta keretek között elsődleges prioritást élvez.
Épp ennek okán a meglévő főépület 10 éven belül elkészült 10 cm vastagságú polisztirol homlokzat
hőszigetelését és műanyag ablakait nem hőszigetelnénk tovább, mivel ez gazdaságtalan műszaki
döntés lenne. Ezen állítás megalapozottságát a jelenlegi és tervezett épületállományra vonatkozó
energetikai számítások és a hozzájuk kapcsolt energetikus szakvélemény is alátámasztja. Az új
épület fűtését (igazodva a 2018. évtől kötelező érvényű energetikai irányelvekhez) kondenzációs

gázkazánnal tervezzük megvalósítani. A villamos hálózat tekintetében az általános előírásokon túl,
törekedni kell az alacsony energia fogyasztású berendezések (Led világítás) beépítésére. A felsorolt
átalakítások mellet 25kW teljesítménnyel napelem telepítés történik a villamos terv szerinti kivitelben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet
szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
2 Az M.2.2) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónapban, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
3 Az M.2.3) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónapban, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (5 % tartalékkerettel) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00017
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
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)-(2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt.
114. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat kéri be az ajánlattevőktől, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. §-ában foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pont]: SZ.1. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha
nem rendelkezik aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrációs kamarai számmal. Amennyiben az
építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem Magyarországon letelepedett

gazdasági szereplő, úgy szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában, vagy
rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,
kamarai tagsággal, amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő építőipari kivitelezői tevékenységet
folytat.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. Ajánlatkérő közhiteles
nyilvántartásból ellenőrzi, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
szerepel-e a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelező vállalkozásokat
nyilvántartó rendszerben. (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search). A nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőre - ajánlatában - a Kbt. 114. § (2) bekezdése, illetőleg a Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (1)
bekezdése és 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles csatolni, melyben a gazdasági
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni.
P.1.) Ajánlatkérő a beszámoló adatait az http://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon ellenőrzi, tehát
amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait
az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése
nem szükséges. Egyéb esetben az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles
benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző
utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét).
A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (2) bek.-nek alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó, ÁFA nélkül
számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is
megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1.) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása
alapján a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél
több évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek. szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem
rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó - árbevétele nem éri el a nettó 200 M
Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (1)
bekezdése és 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles csatolni, melyben a gazdasági
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni.
A gazdasági szereplő az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani
M.1.
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja, illetőleg a 23. § által hivatkozott
22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (korábbi megrendelőtől
származó referencia igazolás), melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat:
- az ismertetett építési beruházás tárgyát, és releváns műszaki adatait (alapterület),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciát igazoló személy nevét és elérhetőségét,
- teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap),
- a teljesítés helyét,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2.

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
a megnevezését, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból
egyértelműen derüljön ki a szakember szakmai tapasztalatának időszaka és helye;
- a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az
eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
(Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a
fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása is szükséges.)
Amennyiben a szakember rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott
felelős műszaki vezetői névjegyzékben való bejegyzéssel, akkor annak nyilvántartási számáról
ajánlattevőnek vagy a bevonni kívánt szakembernek elegendő nyilatkozni (a nyilvános adatbázisban
szereplő információkat az Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilatkozatban megadott adatok alapján)
Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén 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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladási időpontjától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább
nettó 1000 m2 alapterületet elérő magasépítésre vonatkozó referenciával (új épület építése és/
vagy felújítása és/vagy bővítése és/vagy átalakítása), melynek teljesítése az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt.
Az előírt alkalmassági feltétel legfeljebb 2 szerződéssel teljesíthető.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési referenciákat fogadja el.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése alapján jelzi, hogy a fent
meghatározott referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
M.2.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha a bevonni kívánt szakemberei között nem
rendelkezik
1) legalább 1 fő, az építésvezető feladatokat ellátó szakemberrel, aki rendelkezik az építész szakág
vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy ezzel egyenértékű
jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel;
2) legalább 1 fő, a gépészeti szerelési munkák irányításért felelős szakemberrel, aki rendelkezik
a gépész szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG vagy
ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel
egyenértékű - végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel;
3) legalább 1 fő, a helyszíni villanyszerelési munkák irányításért felelős szakemberrel, aki
rendelkezik az „elektromos” szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
MV-ÉV vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy ezzel egyenértékű - végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel.
Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakemberek
között átfedés lehetséges. A felelős műszaki vezetői jogosultság tekintetében az adott szakember
szakmai jogosultsága bejegyzésének helye szerinti ország joga az irányadó. A nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő által az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott
szakembernek – az ajánlattevő nyertessége esetén - legkésőbb a szerződés megkötésének
időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya
szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Építésvezető alatt olyan szakembert
kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja, a felelős műszaki vezetői
feladatokat mind a munkaterületen, mind pedig az építési naplóban ellátja.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére és a
Kbt. 134. §-ára tekintettel - a teljesítés és a jótállás időtartamára - késedelmi kötbért, meghiúsulási
kötbért, valamint megvalósítási és jótállási biztosítékot köt ki.
Késedelmi kötbér: A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a
tartalékkeret nélküli teljes nettó vállalkozói díj 0,2 %-a Ft / késedelmes nap, melynek maximális
mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 %-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri
a maximumát, vagy a késedelem időtartama az 50 napot, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést
azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a szerződéstől elállni.
Meghiúsulási kötbér: Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradása esetére meghiúsulási
kötbért köt ki. A meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20 %-a,
melyet Ajánlatkérő értesítésére, 15 napon belül kell a kötelezettnek (nyertes ajánlattevő) megfizetnie.
Megvalósítási biztosíték: Nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésére „Jól
teljesítési” (továbbiakban: Megvalósítási) biztosítékot köteles biztosítani, az elfogadott nettó
(tartalékkeret nélküli) ajánlati ár 5 %-ára, mely egyúttal „Előleg Visszafizetési Biztosítékként” is
alkalmazandó. A Megvalósítási Biztosíték határidőn belüli átadásának elmaradása, az ajánlati
biztosíték elvesztését, illetve a szerződés nyertes ajánlattevő miatti meghiúsulását vonja maga után.
A Megvalósítási Biztosíték részletes szabályozása a szerződéstervezetben szerepel.
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a jótállási időszak alatti kötelezettségekkel kapcsolatos igények
biztosítékaként jótállási biztosítékot ír elő a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított
ellenszolgáltatásának 5 %-ával megegyező mértékben. A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (7)
bekezdésben meghatározott módon, visszatartásként kerül biztosításra és a vállalt jótállási
kötelezettség lejártát követő 30. napig érvényesnek és hatályosnak kell lennie. A visszatartás a
Kbt. 134. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kiváltható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjában foglalt biztosítékmódozatokkal.
A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre
bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Jótállás: Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 60
hónapos időtartamra a szerződésben foglalt valamennyi munkára és beépített anyagra teljes körű
jótállást köteles vállalni. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt
részre vonatkozóan újrakezdődik.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a
szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdés,
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásaira
figyelemmel teljesíti (részben szállítói finanszírozással, részben közvetlen banki átutalással). Ajánlattevő a
Kbt. 135. § (7)-(9) bekezdései alapján előleg kifizetését igényelheti (a szerződésben foglaltak szerint).
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31-32. §-ára tekintettel rész-számlázást tesz lehetővé, az
alábbiak szerint:
• előleg-számla: a szerződés hatályba lépését követően;
• 1. részszámla: min. 25 %-ot elérő igazolt műszaki teljesítés esetén;
• 2. részszámla: min. 50 %-ot elérő igazolt műszaki teljesítés esetén;
• 3. részszámla: min. 75 %-ot elérő igazolt műszaki teljesítés esetén;
• végszámla (4. részszámla): igazolt 100%-ot elérő műszaki teljesítés esetén a fennmaradó összegre.
A részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A
végszámla (utolsó részszámla) az igazolt 100%-ot elérő műszaki teljesítés esetén nyújtható be, min. a teljes
nettó – tartalékkeret nélküli – ellenszolgáltatás 25 %-át kitevő összegre.
Ajánlatkérő jelen eljárásban 5 %-os tartalékkeretet határozott meg.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozói
teljesítés kifizetése során a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet hatályos 32/B. §-a szerint kell eljárni.
A kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján a nyertes közös ajánlattevőknek nem
teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatok bontása elektronikus úton,
az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a 424/
2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ában rögzített módon.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint indult, mivel a
beruházásra vonatkozóan többlet-forrást vár. (További részletek a VI.3.12. pontban.)
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000 HUF
A befizetés helye: bankszámla
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10028007-00336781-30005101
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő
választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő
befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
Fizetési számlára történő befizetés esetén:
- a számla száma: a fentiek szerint megjelölt számlaszám
- közlemény rovatban fel kell tüntetni: „Ajánlati biztosíték: Pitvaros”
- igazolás módja: ajánlatba csatolni kell a banki átutalás visszaigazolását.
Egyéb esetben:
- igazolás módja: a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított okirat, illetőleg a kötelezvény
ajánlatba történő csatolása.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: Az „ajánlati ár” esetén: fordított arányosítás, a szakmai tapasztalat” esetén egyenes
arányosítás. Pontkiosztás módszere a dokumentációban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes,
elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást.
Eljárás-azonosító: EKR000646062019.
2. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. §
(2) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a
közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt – az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat.
3. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart a beruházás helyszínén,
2019. december 17-én 10:00 órai kezdettel. A helyszíni bejárás részletei a dokumentációban
szerepelnek.
4. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 37. pontja alapján
szakmai ajánlatnak tekinti az árazott költségvetés. A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
5. Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan
kérhető cégjegyzék-adatok alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az
ajánlattevő működési formája szerinti okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó jegyzői kivonata /hatósági
igazolás/) elektronikus másolata. Kivonat esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat
fogadható el. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának,
vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata.
Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő
képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazás egyszerű másolati példányát.
6. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus
űrlapon kell nyilatkozni.
7. Ajánlatkérő a 322/2015. Korm.r. 20. §-a szerint 5 %-os tartalékkeretet határoz meg, mely az
építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges
munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során
szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése
szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.
8. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.
9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők gazdasági, valamint műszaki,
illetve szakmai alkalmasságának feltételeit (M1 és M2 alkalmassági feltételek) és igazolását a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdés]
10. A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés
tárgyát képező munkákra irányuló 100.000.000,- Ft/év és 10.000.000,- Ft/káresemény összegű
Contractor's All Risks (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítás meglétének igazolását.
11. Tájékoztatás feltételes közbeszerzésről: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy
jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint indult, mivel a beruházásra vonatkozóan többletforrást vár. A közbeszerzés fedezetéül szolgáló forrásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az

VI.4)

igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása a Kbt. 53. § (4)-(6) bek., a 75. § (2) bek. a) pontja,
illetve a 131. § (9) bek. szerinti oknak minősülhet, illetve a megkötött szerződés nem lép hatályba.
Ajánlatkérő a szerződés hatályba léptető nyilatkozatát legkésőbb a szerződés aláírásától számított 4
hónapon belül adja ki.
12 Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő
legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben
megnevez.
13. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő
szerint értendő.
14. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az ajánlatban
esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel tekintetében a felhívás
feladásának napján érvényes MNB által meghatározott deviza középárfolyamokat, referenciák
tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes deviza középárfolyamot kell figyelembe venni.
Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást
tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
15. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot
Ajánlattevő viseli.
16. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám:
00026).
17. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvénynek a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/05 (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

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (23508/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvári Sportközpont és Sportiskola
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78100347
Postai cím: Arany János Utca 97
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001561252019/
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/EKR001561252019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Jégkarbantartó gép
Hivatkozási szám: EKR001561252019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

37481000-3

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jégkarbantartó gép
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás
vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel ara, hogy a közbeszerzési
eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés
hatékonyságával ellentétes lenne.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Jégkarbantartó gép
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Zaranyi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Jégkarbantartó gép beszerzése
Általános műszaki követelmények:
- gázüzemű motor
- szán protektor
- hidraulikus automata hó törő
- hó tankvilágítás
- oldalkefe
- mosóvíz rendszer
- műanyagtank
- rozsdamentes öntözőcső
- vízszintjelző
- mechanikus kézifék
- kerékmosó rendszer
- lézeres automata szintező utólagos felszerelhetősége
Ajánlott paraméterek:
- hótartály mérete (minimum 2700 liter)
- gép hossza (minimum 390 cm, maximum 410 cm)
- gép szélessége (minimum 205 cm, maximum 215 cm)
- kés hossza (minimum180 cm
Ajánlattevő feladata, a jégkarbantartó gép használatához kapcsolódó oktatás(ok) megtartása,
Ajánlatkérő által megjelölt személyek tekintetében.
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
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki jégkarbantartó
gépek használatának oktatásában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 20
2 Többlet jótállás (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike
fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. §
(1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ajánlattevőnek az előírt kizáró okok tekintetében
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően
ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
8. § i) pont ib) alpontjában és / vagy a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás során
- a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja szerint eljárva ki fogja zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, az előírt kizáró okok hatálya
alá tartozik;

- a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint eljárva ki fogja zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről az előírt kizáró
ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő ezen
nyilatkozatában köteles kitérni az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetre is (A
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését).
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően
az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan
a jelen 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 az igazolási módok tekintetében hivatkozik a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, valamint a
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8., 10. §-aira.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő tárgyi eljárás vonatkozásában nem
határoz meg pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő tárgyi eljárás vonatkozásában
nem határoz meg pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének
b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése, továbbá 23. §., 24. § (1)(4) bekezdéseinek a Kbt. Harmadik része szerinti lefolytatott közbeszerzési eljárásra vonatkozó
rendelkezései szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkozik arról, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, ugyanakkor részletes adatokat nem köteles megadni.
Az igazolási módok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával:
legalább 1 db, legalább nettó 20.000.000,- Ft értékű jégkarbantartó gép értékesítése és / vagy
üzembehelyezése és / vagy használatának oktatása
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló
fél konzorciumi tagként vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos
aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja
figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés
értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő
szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve
megkövetelt biztosítékokat:

- Késedelmi kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: meghiúsulási
kötbér)
- Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 20 %)
- Jótállás (időtartama: 36 hónap)
- Többlet jótállás (időtartama: megajánlás szerint)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
jogszabályokra való hivatkozásokat:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás
vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését
külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy
valósítsák) meg.
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: Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017.
(XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor, figyelembe véve a Korm. rendelet 15.
§ (2) bekezését.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.)
Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél)
kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.
Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) 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:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő
megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Ponthatárok: 0-10
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi
227. számában; 2019. november 26. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított
arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1.
melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi
227. számában; 2019. november 26. napján jelent meg) a 2. részszempont esetében a pontozás
módszerét (1. melléklet B.) alkalmazza.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra
kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás
legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások
esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen
értékkel fogja elvégezni).
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
2. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban
határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).
3. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben
az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
4. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti információk ajánlatban történő
megjelölését (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!).
5. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a
szerint biztosítja.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet,
illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

VI.4)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/06 (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

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (23364/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Jankovics Ivett
Telefon: +36 306609742
E-mail: jankovics.ivett@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001157262019/
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/EKR001157262019/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
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Balatonmáriafürdő felvételi épület felújítása
Hivatkozási szám: EKR001157262019
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:
Balatonmáriafürdő vasútállomás felvételi épület felújítása
II.1.5)
Becsült érték: 105000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgya nem teszi lehetővé a részekre
bontást tekintve, hogy műszakilag és funkcionálisan nem elkülöníthetőek az egyes munkanemek.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Balatonmáriafürdő felvételi épület 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: HU23 A teljesítés helye: 8647 Balatonmáriafürdő, Vasút tér 418/2 hrsz, Magyarország.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonmáriafürdő vasútállomás felvételi épület teljeskörű megújítása valamint a kiszolgáló épülettel
összeépülő VOLÁN pályaudvar fejlesztésének befejezése.
Eredeti terv és kiegészítő műleírás alapján a jogerős építési engedély alapját képező műszaki
tartalom a következő:
Vissza kell bontani (és újra kell építeni) a következő szerkezeteket:
- Felvételi épület fedett árkádjai és rámpa, illetve Kiszolgáló épület fedett közlekedőiben lévő
megépült kiselemes burkolatot aljzattal együtt.
- A fedett árkád lépcsőin elhelyezett kőlap burkolatot.
- Felvételi épületben a közönségforgalmi terek vizes helyiségeinek padló és falburkolatát.
- A megépült VOLÁN M3 jelű faburkolatú álmennyezetet.
- Az akadálymentes rámpa burkolatát és a feltöltését (a tervektől eltérően készült, a támfalon
vizesedés tapasztalható).
- Az enyhe hajlású VOLÁN ferde előtetőn a horganylemez fedését és annak aljazatát.
A további épületszerkezetek vonatkozásában az eredeti terv szerinti megvalósítás szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2.1 alkalmassági követelményben megjelölt szakember esetén az
előírton felüli szakmai tapasztalat (minimum: 0 hónap; maximum: 60 hónap) 10
2 Az M/2.2 alkalmassági követelményben megjelölt szakember esetén az előírton felüli szakmai
tapasztalat (minimum: 0 hónap; maximum: 60 hónap) 10
3 Az M/2.3 alkalmassági követelményben megjelölt szakember esetén az előírton felüli szakmai
tapasztalat (minimum: 0 hónap; maximum: 60 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft): / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 105000000 Pénznem: HUF

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: ATnek a Kbt.114.§(2)bek. és a 321/2015.(X.
30.)Korm.rendelet (a továbbiakban:Rendelet)17.§(1)bekezdése alapján nyilatkozni kell arról, hogy
vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. §(1)bekezdés g)-ka) és kc), továbbá az m) és q) pontja
szerinti kizáró okok. A Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ATnek nyilatkoznia
kell arról, 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. ATnek a Kbt.67.§(4)bekezdése
és a Rendelet 17.§(2) bekezdése alapján előzetes igazolásként nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1) bekezdése g)-k), továbbá az m)
és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet. A Kbt.67.§(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az AT-nek
abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés
teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. A Rendelet 1.§(7) bekezdése
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 AK - ellenkező bizonyításig
- az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az EEKD
nem alkalmazandó, azonban az AK köteles elfogadni, ha az AT a Rendelet 7.§ szerinti – korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT
felel. A Kbt.62.§(1) bekezdés h), j) és q) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok
fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani, a Kbt.63.§(3) bekezdés rendelkezései
irányadóak. A Kbt.64.§(1) pontja alapján a 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. Továbbá AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§(11a) bekezdésében
foglaltakra. A kizáró okok előzetes és utólagos igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra,
igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a KD tartalmazza.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Előzetes igazolási mód: M/1.) és M2) alkalmassági
követelmény vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. §
(1) bekezdése szerinti nyilatkozatában csak arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, a teljesítésre vonatkozó részletes adatokat nem
köteles megadni. Erre figyelemmel Ajánlattevő az ajánlatban nem köteles beadni a részletes
adatokat tartalmazó dokumentumot, azonban Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására
be kell nyújtani. Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6) bekezdései alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
mindegyike a közös ajánlattételi szándékáról nyilatkozni köteles. Amennyiben ajánlattevő a
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik, abban
esetben - az ajánlatának részeként benyújtandó, az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről
szóló nyilatkozatában - meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának hivatkozásával azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek való megfelelés érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. 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. Ajánlattevő arra vonatkozóan is nyilatkozni köteles, amennyiben nem
vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet az alkalmassági minimumkövetelmények igazolására.
M/1.) Utólagos igazolási mód: A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja
ajánlattevő(ke)t az igazolások, dokumentumok benyújtására. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző
öt év (60 hónap) legjelentősebb, befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett sikeres műszaki
átadás-átvételi eljárással lezárt referenciájának ismertetését a szerződést kötő másik fél által
adott igazolással legalább a következő tartalommal: • a teljesítés ideje, [tól-ig (év, hónap, nap)], •
a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye), • a szerződés tárgya, (egyértelmű
leírását, amely igazolja, hogy az alkalmassági követelményként előírt munka elvégzése megtörtént),
• ellenszolgáltatás összege, • a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefonszám, esetleg
e-mail), • a teljesítés helye, • továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e, • ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését,
hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen ellenértékkel vett részt (önálló teljesítés
esetén ennek a ténynek a feltüntetése nem szükséges). A referenciáknak teljesítésigazolással lezárt,
megrendelő által átvett munkákra kell vonatkozniuk. A referencia időpontjaként a teljesítésigazolás
kiállításának dátuma tekintendő. A benyújtott nyilatkozatokból vagy igazolásokból egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, akkor is, ha
ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként
teljesítette, az Ajánlatkérő ilyen esetekben kizárólag az ajánlattevő saját teljesítésének tárgyát és
értékét veszi figyelembe az alkalmasság elbírálása során.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében
rögzítettek kivételével – a közös ajánlattevőként (tagként) vagy alvállalkozóként teljesített referencia
esetében az ajánlatkérő a referenciát bemutató által teljesített munkarészeket fogadja el.Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A.§-ban meghatározottakra.Az M1)
alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő több szerződés útján is teljesítheti. M.2.) Utólagos

igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő
csatolja azoknak a szakembereknek a bemutatását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az alábbiak
szerint: 1. csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt
nyilatkozatot. A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: -az adott szakember
nevét, - képzettségét, végzettséget, - a szakember munkáltatójának valamint - azon alkalmassági
feltétel pontos megjelölését, hogy milyen szakemberként kívánja bevonni az adott szakembert a
szerződés teljesítésébe. 2. csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg
aláírt szakmai önéletrajzát, az alábbi minimális tartalommal: 2.1. név, 2.2. születési idő, 2.3.
jelenlegi munkahely (munkáltató) megnevezése, 2.4. a minimumfeltételek igazolásához szükséges
végzettség bemutatása, a végzettséget igazoló intézmény megnevezésével 2.5. a szakember által
megszerzett, a minimumfeltételek igazolásához szükséges gyakorlat feltüntetése, minimálisan az
alábbi adatok megadásával: - gyakorlat rövid bemutatása - gyakorlat kezdete (év, hónap,), vége
(év, hónap) Ajánlatkérő az év, hónap megadásánál a kezdő és utolsóként megjelölt hónapot egész
hónapnak számítja. 2.6. adott esetben a szakember kamarai nyilvántartási száma. Ajánlatkérő
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy önmagában a kamarai nyilvántartási szám megadása nem
elegendő az alkalmasság igazolásához. Folyt. III.1.4)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben az alábbi előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben
megkezdett, az alábbi befejezett referenciával:
- Legalább nettó 50 m Ft értékű közhasználatú épület építésére vagy felújítására vagy átépítésére
vonatkozó referenciával.
Közhasználatú épület fogalma alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti:
„Olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási,
egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi,
biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá - használata
meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás,
ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.”
Az alkalmassági minimumkövetelmény egyetlen referencia munkával teljesítendő.
M.2./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, az alábbiakban
megjelölt képzettségű és szakmai gyakorlatú, szakemberrel/szakemberekkel:
a) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet IV./1. rész 2.
pontjában előírt építési szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „MV-É” jogosultság
névjegyzékbe vételi követelmények megfelelő képzettséggel (okleveles építészmérnök, okleveles
építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök vagy ezzel egyenértékű felsőfokú végzettséggel) és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök 3 év;
építészmérnök, építőmérnök 4 év) szakmai gyakorlati idővel.
b) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet IV./2. rész 5.
pontjában előírt építményvillamossági szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „MV-ÉV”
jogosultság névjegyzékbe vételi követelmények megfelelő képzettséggel (okleveles villamosmérnök,
villamosmérnök vagy ezzel egyenértékű felsőfokú végzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez
szükséges (okleveles villamosmérnök 3 év; villamosmérnök 4 év) szakmai gyakorlati idővel.
c) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet IV./2. rész 3.
pontjában előírt építménygépészeti szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „MV-ÉG”
jogosultság névjegyzékbe vételi követelmények megfelelő képzettséggel (okleveles gépészmérnök,
épületgépészeti szakirány, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány, gépészmérnök
épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű felsőfokú végzettséggel) és a jogosultság
megszerzéséhez szükséges (okleveles gépészmérnök, épületgépészeti szakirány, okleveles
létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány 3 év; gépészmérnök, épületgépész szakirány 4 év)
szakmai gyakorlati idővel.
M.2. b) és c) pontban meghatározott szakemberek között átfedés lehetséges.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben szerződéses feltételként előírja, hogy a nyertes
ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjától kell rendelkeznie az előírt szakemberek
jogosultságával.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: Folyt. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság
3. A szakmai önéletrajzhoz mellékelni kell a végzettséget
igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at, egyszerű másolatban. Az alkalmasság igazolása során a Kbt.
65. § (6)-(11) bekezdése alkalmazandó. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel, illetve alkalmasság
igazolására bevont más szervezettel munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre
állásra vonatkozó nyilatkozat. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági
feltételként előírt adatoknak, információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden
feltételt, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak.
Ajánlattevő valamennyi szakember vonatkozásában nyilatkozni köteles arról, hogy név szerint mely
szakembert mely pozícióra jelöli, azaz mely alkalmassági követelmény teljesítésére kívánja igénybe
venni. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az
adott szakember gyakorlati idejébe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó elmulasztja szerződéses kötelezettségeinek a vállalt
teljesítési határidőn belüli teljesítését, úgy Megrendelő – egyéb kárigényén túl – késedelmi kötbérre
jogosult, melynek mértéke minden késedelemmel érintett nap után a szerződésszegéssel érintett
nettó Vállalkozási díj 0,5 %-a a késedelem minden napjára. A késedelmi kötbér mértéke nem
haladhatja meg a Szerződésben meghatározott nettó Vállalkozási díj 20 %-át.
Nem teljesítési kötbér: Ha vállalkozónak felróható okból a Szerződés teljesítése meghiúsul,
Vállalkozó köteles Megrendelő részére meghiúsulási kötbért fizetni, melynek mértéke a nettó
Vállalkozási díj 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke hibásan teljesített
munkarészre vonatkozó nettó Vállalkozási díj 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér maximális értéke a
szerződés nettó értékének 20%-a.
Teljesítési biztosíték: Vállalkozó a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények
biztosítékaként a nettó Vállalkozási díj 5 %-nak megfelelő összegű teljesítési biztosíték nyújtására
köteles.
Jólteljesítési biztosíték: Vállalkozó az általa elvégzett munkákért, beépített anyagokért és
berendezésekért a hiánymentes átadás-átvétel időpontjától számított 3 évig jótállás nyújtására
köteles. Vállalkozó a jótállási időszak teljes időtartamára a nettó Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő
összegű hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot vállal.
Felelősségbiztosítás:Vállalkozó köteles a saját költségére legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
a jelen szerződés szerinti tevékenységére a hátrányos egyedi kizárásokat nem tartalmazó
felelősségbiztosítást is tartalmazó építés-szerelés (CAR) biztosítást kötni a Megrendelő részére,
vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az a jelen szerződésben foglaltak szerint
önállóan, az előírtaknak megfelelő mértékű fedezettel rendelkezzen. A Vállalkozó által biztosítandó
felelősségbiztosítás összege legalább a szerződés szerinti, a tartalékkeret nettó összegével együtt
számított nettó vállalkozási díj összege a szerződés teljes időtartamára, és legalább a tartalékkeret
nettó összegével együtt számított nettó vállalkozási díj 30%-a káreseményenként.
Egyéb rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmaz.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. §-ában és az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-31. §-aiban
előírtaknak megfelelően történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint.
Megrendelő a Vállalkozó kérésére a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződés összege 30 %-ának
mértékében előleget biztosít. Ajánlatkérő fizetési biztosítékot nem nyújt és egyéb szerződést biztosító
mellékkötelezettség nem terheli. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). A
finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1), (3)és (6), (10)-(11) bekezdései is irányadók. Jelen
közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik. A fizetési feltételek részletes szabályait a
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes
ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140.
§-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: 424/2017. Korm rendelet 15. §
alapján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását
az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az ajánlatok benyújtásának
határidejét követően. Ezzel egy időben a rendszer e-mail értesítést küld az ajánlattevőknek az EKR
rendszerbe történt regisztrációkor megadott e-mail címére a bontás megtörténtéről.424/2017. Korm
rendelet 15. § és a Kbt. 68. § alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő a hiánypótlás
tekintetében nem támaszt korlátozást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ

Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: 1.értékelési szempont (ajánlati ár nettó/Ft) fordított arányosítás, 2. (szakember szakmai
tapasztalata) értékelési szempont egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.Az eljárásban való részvétel feltétele az EKRbe történő regisztráció.
Az AK felhívja a figyelmet,- hogy kizárólag azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági
szereplőnek, aki az érdeklődését az EKR-ben jelezte. Az eljárás iránti érdeklődést a gazdasági
szereplők elektronikusan az EKR-en keresztül jelezhetik ajánlatkérőnek. 2. Az elektronikusan
benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az
ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. 3. AK a hp és a felvilágosításadás lehetőségét a Kbt.71.§a szerint biztosítja és nem alkalmazza a Kbt.71.§(6) bek-ben előírt
korlátozást.A hp-kat az EKR rendszerben kell megtenni.4. ATnek a Kbt.66.§(1)bek-e alapján a KDban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie ajánlatát.
A formai köv-re vonatk. előírások KDban. 5..A felhívás és KD közötti esetleges eltérés esetén az
AFban foglaltak az irányadók.
6. A közb-i eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt.47.§(2)bek-e alapján–ha jogszabály
eltérően nem
rendelkezik–egyszerű másolatban is benyújthatók. 7. A M/1)M2) alk. követelmények a minősített
AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban lettek meghatározva,ezért a minősített AT-nek is igazolniuk kell a szerz. teljesítésére
való alkalmasságukat. 8. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.9.
A Kbt.66.§(6)bek szerint AK előírja, hogy AT-nek meg kell jelölnie a közbesz.azon részét/részeit,
amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni,továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat vagy az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-at. Nemleges nyilatkozatokat
is csatolni kell. 10. Az ajánlatot legkésőbb a IV.2.2) pontban jelzett időpontig az IV.2.6.) szerinti
módon kell benyújtani. 11. Foly.-ban levő vált.bej. elj. esetében a 321/2015. (X.30) Kr.13.§-a
irányadó. Nemleges nyilatkozat is csatolandó EKR rendszerben rendelkezésre bocsátott űrlapon.
12. .AT ajban nyilatkoznia kell h nyert. eset.az általa az alk. ig.-ra bem. szak.a kamarai nyilv.ba vétellel a szerződéskötig rendelkezni fog.Nyertessége esetén a nyilv.ba-vétel elmaradása
AT szerz.kötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek.alapján,mely következtében
AK a 2.legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést,ha őt az írásbeli összegezésben
megjelölte.A névjegyzékben való szereplést a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
13. Az Ajánlatkérő biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét, a bejáráson való részvétel nem
feltétele az ajánlattételnek. A helyszíni bejárás időpontja: 2020.01.07.11óra; találkozási pontja:
Balatonmáriafürdő vasútállomás felvételi épület előtt. 14. A Közbeszerzési Dokumentum a https://
ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR001157262019/reszletek elérhetőségen érhetők
el.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/06 (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

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (23279/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demeter Tamás
Telefon: +36 14577369
E-mail: demeter.tamas@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001527362019/
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/EKR001527362019/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 Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média- és hírközlés felügyelet
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: SIMI rendszer méréstechnológiai rendszertámogatása
Hivatkozási szám: EKR001527362019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

72212000-4

Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Alkalmazástámogatási keretszerződés keretében a Spektrum, Interferencia Monitoring Integráció,
Mérésvezérlő, Adó DB - Mérési Riasztás Kezelő Központ (továbbiakban SIMI MV, ADB-MRKK)
rendszerek méréstechnológiai rendszertámogatása. A SIMI MV működési architektúrája és
funkcióinak bemutatása:
A SIMI MV autonóm módon futó komponens, amely:
• fogadja a mérési feladatokat;
• az eszközöket vezérelve végrehajtja a méréseket;
• eltárolja a mért adatokat, és a – feladatban definiáltaknak megfelelően – utófeldolgozást hajthat
végre, továbbíthatja a központba vagy a megjelenítő kliens felületnek;
• folyamatosan figyeli, ellenőrzi az eszközök állapotait;
• a kihasználatlan időszakokban megfigyelő méréseket hajt végre;
• szinkronizál a központtal (konfigurációs adatok, feladatok, eredmények, felhasználói- és
jogosultsági beállítások);
• fogadja a felhasználói felületek kapcsolódásait.
II.1.5)
Becsült érték: 65000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A SIMI, ADB-MRKK rendszerek egyetlen egységes
együttműködő rendszert képeznek, amelyeknek külön-külön részenkénti támogatása műszakilag
nem megoldható, mivel a rendszer egységét megbontja. Ezért a részajánlattétel műszakilag és
gazdaságilag észszerűtlen.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: SIMI, ADB-MRKK rendszerek méréstechnológiai rendsz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A SIMI MV működési architektúrája és funkcióinak bemutatása:
A SIMI MV autonóm módon futó komponens, amely:
• fogadja a mérési feladatokat;
• az eszközöket vezérelve végrehajtja a méréseket;
• eltárolja a mért adatokat, és a – feladatban definiáltaknak megfelelően – utófeldolgozást hajthat
végre, továbbíthatja a központba vagy a megjelenítő kliens felületnek;
• folyamatosan figyeli, ellenőrzi az eszközök állapotait;
• a kihasználatlan időszakokban megfigyelő méréseket hajt végre;
• szinkronizál a központtal (konfigurációs adatok, feladatok, eredmények, felhasználói- és
jogosultsági beállítások);
• fogadja a felhasználói felületek kapcsolódásait.
Az összesen 13 db teljes értékű mérőállomás és 32 db kiegészítő mérőállomás esetében a SIMI MV
rendszer támogatási feladatai a következők:
1. A méréstechnikai támogatás keretében nyújtandó szolgáltatások
A szolgáltatás részét képező folyamatosan, átalánydíjazás ellenében elvégzendő tevékenységek
• Földfelszíni sugárzások megfigyelése, valamint a műsorszóró frekvenciasávok felügyelete

• Publikációs mérések
• Mérési eljárások változásainak követése
A fenti rendszeresen végzendő feladatok kapcsán, az NMHH negyedéves elszámolást kíván
alkalmazni. A nyertes ajánlattevő köteles a negyedéves méréstechnikai támogatási periódusok előtt
ütemtervet készíteni az átalánydíjazás ellenében ellátandó feladatokról és azt az aktuális negyedév
előtt öt nappal átadni az Ajánlatkérő részére.
2. A szolgáltatás részét képező egyedi megrendelés alapján végzett tevékenységek
• Földfelszíni sugárzások megfigyelése, valamint a műsorszóró frekvenciasávok felügyelete
• Műsorszóró adók engedély szerinti üzemeltetésének ellenőrzése
• Térerősség mérések
• Kitelepüléssel járó mérések, mérési kampányok támogatása
• DVB-T/T2 adások Transport-stream (TS) (UTS v16 mérőeszköz) dekódolt fejléc adatainak
elemzése
• Integrált mérőeszközök firmware verzióinak szoftverkövetése
• Mérőeszközök új mérési képességeinek integrálása a rendszerbe
• Elemző felületek bővítése az NMHH új igényeinek megfelelően.
• Integrálhatóság vizsgálata
• Driver fejlesztése
• Együttműködési megállapodás alapján végzendő mérések
A fenti feladatok elvégzése kapcsán az NMHH éves szinten maximum 1.150 óra keretből lehívható,
feladat alapú elszámolást kíván alkalmazni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 spektrum monitoring mérésvezérlő rendszerek fejlesztésében,
támogatásában, üzemeltetésében szerzett szakmai többlet tapasztalat 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár / Súlyszám: 80
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: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára,
114. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok
érvényesítését határozza meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2)
bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az
ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt
vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q)
pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a
részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára
figyelemmel alkalmazott 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró
ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési
Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti jogerőssé vált határozata, vagy annak megtámadására
irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a
megbízhatóságát. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 64. §]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint és a
Kbt. 40. § (1) bekezdésére figyelemmel a kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolására szolgáló
nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon
kell kitölteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az ajánlattevőnek az
ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban
itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia.
Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e,
melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; valamint
nyilatkozni kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) pont szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [Kr. 17. § (1)]
Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szerveztet. [Kbt. 67. § (4),
illetve Kr. 17. § (2)]
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.
Kiegészítés III.1.3) ponthoz: AK a minősített AT-k jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest
szigorúbban állapítja meg a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását (III.1.3) pont)
[321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§(4)]
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az
alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t
az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell megtenni. Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt.
114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni köteles, hogy a III.1.3) pont szerinti
alkalmassági követelmény(ek) teljesül(nek), az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmény(ek) teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó III.1.3) pont szerinti alábbi nyilatkozatait valamint – adott esetben –
igazolásait ajánlattevőknek csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására történő részletes igazolás módja:
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) spektrum monitoring
mérésvezérlő rendszerek fejlesztésére, támogatására, üzemeltetésére vonatkozó referenciá(i)nak
bemutatásával, megjelölve: a szerződést kötő másik felet (és az információt adó személy nevét/
elérhetőségét); referencia tárgyát és mennyiségét (úgy, hogy az előírt alkalmassági követelménynek
való megfelelés megállapítható legyen), a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési
időpontját év/ hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 65.§ (1) b), Kr. 21.§ (3) a)]
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, végzettségének és szakmai
tapasztalatának ismertetésével, az aktuális munkáltató megjelölését is tartalmazó, saját kezűleg
aláírt szakmai önéletrajzuk egyszerű másolatának csatolásával, a végzettség, és a szakmai
tapasztalat tartalmának (amelyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés
kétséget kizáróan megállapítható), illetőleg a szakmai tapasztalat megszerzése szempontjából
releváns időtartam (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban) megjelölésével,
valamint rendelkezésre állási nyilatkozatuk és a végzettséget igazoló oklevél/ oklevelek egyszerű
másolatának csatolásával. A szakmai önéletrajzokat olyan részletességgel kell összeállítani,
hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés. [321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)]. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
ajánlatban megjelölt szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)]. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által
adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
23. § alapján. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott, előbbiek
szerinti igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett
gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI.
Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti. Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig,
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)]
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai
szempontból, ha:
M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36
hónapban) legalább 1 db és minimum 10 db mérőállomást magában foglaló a közbeszerzés tárgya
szerinti spektrum monitoring mérésvezérlő rendszerek fejlesztésére, támogatására, üzemeltetésére
vonatkozó referenciával (referenciákkal). [Kbt. 65.§ (1) b), Kr. 21.§ (3) a)]
M2) nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő, felsőfokú informatikai végzettségű (BSC), legalább 3
éves (36 hónap) spektrum monitoring mérésvezérlő rendszerek fejlesztésében, támogatásában,
üzemeltetésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert. [Kbt. 65. § (1) b),
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)]
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott
referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36
hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az időszakra
esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra.
Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb
hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül azzal, hogy azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében

elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell
jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt.
65. § (6)-(7), (9)]
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződéses biztosítékok részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: A folyamatos méréstechnikai támogatás keretében a szolgáltatási díj negyedévenként
utólag, egyenlő részletekben kerül kifizetésre.
A keretösszeg fennmaradó részében az egyedi megrendelések alapján végzett tevékenységek a teljesítést
követően kerülnek kifizetésre.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) és Ptk. 6:130.§ (1),(2) alapján átutalással fizeti
meg a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint. A
teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet
tartalmazza. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó
szervezet létrehozását. (Kbt. 35. § (8) bekezdés)
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 mérésvezérlő szoftver forráskódjával az
Ajánlatkérő rendelkezik.
Amennyiben Vállalkozó a szerződéses tevékenysége során szerzői jogvédelem alá eső terméket hoz létre,
úgy Megrendelő a termékre felhasználási jogot szerez az alábbiak szerint. Megrendelő jogosult a termék
közfeladatai során történő rendeltetésszerű felhasználására, a termék igényei szerinti módosítására, vagy
harmadik személlyel történő módosíttatására. Vállalkozó ennek érdekében Megrendelő igénye alapján
átadja a jelen pontban meghatározott felhasználási jogok gyakorlásához szükséges dokumentumokat,
kódokat.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból
történő megszűnését követően – időbeli korlátozás nélkül – bármelyik szerződő fél által üzleti titoknak, vagy
bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket
a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen
harmadik személy tudomására. E kötelezettség nem vonatkozik azon információra, amely
- közismert,
- amelyről a fogadó félnek már tudomása volt,
- amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek,
- amelynek felfedését jogszabály írja elő.
A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok elektronikus bontásának
szabályait a Kbt. 68. § és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: - Minőségi szempont: Pontszám kiosztás egyenes arányosítás; - Ár szempont: fordított
arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben. Az
EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti
Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR
használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/
tamogatas/ címeken.

VI.4)

2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen
tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT) Az ajánlatot (annak részeként
a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus
formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot
ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
a. felolvasólapot az ajánlati árral, áfa nélkül HUF-ban
b. árrészletező táblázatot –, amely tételesen tartalmazza szolgáltatások valamennyi költségét a
szerződés teljes időtartamára és a szerződéses keretmennyiségre tekintettel. (A Műszaki leírás
szerint)
c. a Kbt. 66.§(2) és 66.§(6), adott esetben 65.§(7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat
d. közös ajánlatétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35. §] EKR-ben elektronikus
űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében az
AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a
meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa
elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k
Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
e. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás mintáját, adott esetben
meghatalmazást
f. cégkivonatot (vagy annak elérhetőségét-URL), ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK
számára nem elérhető, változásbejegyzés iratait vagy nemleges nyilatkozat
4) Kiegészítő tájékoztatás iránti igényt (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül
5) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
6) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli.
7) Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint
8) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
9) Kiegészítés III.1.3) ponthoz: AK a minősített AT-k jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz
képest szigorúbban állapítja meg a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását
(III.1.3) pont) [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§(4)] 10) Az EMF-ben és KD-ban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési
Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
10) szakmai önéletrajz csatolása (értékelési szempont)
11) Az ajánlatkérő a ki nem zárt ajánlattevő(k) által benyújtott, érvényes ajánlatokat a legjobb ár
érték arány alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont] –12) Részletes kereskedelmi ajánlat kitöltése és
benyújtása az érvényes ajánlatadás feltétele.
12) A Szerződés kertösszege nettó 65 000 000 Ft.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/04 (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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (23446/2019)
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: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78064326
Postai cím: Bocskai Tér 1
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csáfordi Dénes
Telefon: +36 52583411
E-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu
Fax: +36 52384290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduhadhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Létavértes Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95079785
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 4.
Város: Létavértes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4281
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Menyhárt Károly
Telefon: +36 52376101
E-mail: titkarsag@letavertesph.hu
Fax: +36 52376345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.letavertes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Téglás Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48690591
Postai cím: Kossuth Utca 61.
Város: Téglás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4243
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Csaba
Telefon: +36 52384432
E-mail: teglasph@teglas.hu
Fax: +36 52384409
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.teglas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Hajdúhadház Város
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) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001528772019/
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/EKR001528772019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Képzési feladatok 2 EFOP-1.5.3.-16-2017-00121
Hivatkozási szám: EKR001528772019
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: 1. rész:
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00121
azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő alábbi képzési feladatok ellátása:
Alkalmazott számítástechnika (ECDL) képzés (engedélyezett képzés):
A tervezett program során 48 fő képzése 12 fős csoportokban Létavértes, Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert
településeken valósul meg. Minden bevont település humán közszolgáltatásban dolgozói számára
meghirdetésre kerül.
A képzés költségeit Téglás Város Önkormányzata viseli, de valamennyi Ajánlatkérő településén megtörténik
a toborzás.
A képzések lebonyolításakor a felnőttképzésről szóló törvény (2013. évi LXXVII. törvény) és vonatkozó
további jogszabályai alapján szükséges eljárni.
Nyertes Ajánlattevő feladata Ajánlatkérők településein (Hajdúhadház, Létavértes, Téglás, Bocskaikert)
az oktatóterem, valamint a személyi és tárgyi feltételek teljes körű biztosítása, továbbá a képzés végén a
vizsgáztatás is, melyekért külön költséget nem számíthat fel!
Ajánlattevő egyidejűleg vállalja a képzéshez kapcsolódó vizsgák lebonyolítását is, a vizsgaszervezési
jogosultság rendelkezésre állásának függvényében szükség szerint egyeztetve az illetékes szervezetekkel.
2. rész:
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00121
azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő alábbi képzési feladatok ellátása:
Szociális asszisztens OKJ-S képzés (engedélyezett képzés)
Hajdúhadház, Bocskaikert, Téglás települési önkormányzattól kiválasztott 4-4 fő, összesen téglási képzési
helyszínnel 12 fő képzése, mely képzés és képzési támogatás költségeit Téglás Város Önkormányzata
viseli.
Létavértes, Újléta települések esetében 6-6 fő, összesen létavértesi képzési helyszínnel 12 fő képzése, mely
képzés és képzési támogatás költségeit Létavértes Városi Önkormányzat viseli.
A képzések lebonyolításakor a felnőttképzésről szóló törvény (2013. évi LXXVII. törvény) és vonatkozó
további jogszabályai alapján szükséges eljárni.

Nyertes Ajánlattevő feladata Téglás és Létavértes településein az oktatóterem, elméleti és gyakorlati
képzőhely, valamint a személyi és tárgyi feltételek teljes körű biztosítása, továbbá a képzés végén a
vizsgáztatás is, melyekért külön költséget nem számíthat fel!
Ajánlattevő egyidejűleg vállalja a képzéshez kapcsolódó vizsgák lebonyolítását is, a vizsgaszervezési
jogosultság rendelkezésre állásának függvényében szükség szerint egyeztetve az illetékes szervezetekkel.
3. rész:
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00121
azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő alábbi képzési feladatok ellátása:
Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó OKJ-S képzés (engedélyezett képzés)
Hajdúhadház, Bocskaikert, Téglás települési önkormányzattól kiválasztott 8-8 fő, összesen hajdúhadházi
képzési helyszínnel 24 fő képzése, mely képzés és képzési támogatás költségeit Hajdúhadház Város
Önkormányzata viseli.
Létavértes, Újléta települések esetében 6-6 fő képzése, összesen létavértesi képzési helyszínnel 12 fő
képzése, mely képzés és képzési támogatás költségeit Létavértes Városi Önkormányzat viseli.
A képzések lebonyolításakor a felnőttképzésről szóló törvény (2013. évi LXXVII. törvény) és vonatkozó
további jogszabályai alapján szükséges eljárni.
Nyertes Ajánlattevő feladata Hajdúhadház és Létavértes településein az oktatóterem, elméleti és gyakorlati
képzőhely valamint a személyi és tárgyi feltételek teljes körű biztosítása, továbbá a képzés végén a
vizsgáztatás is, melyekért külön költséget nem számíthat fel!
Ajánlattevő egyidejűleg vállalja a képzéshez kapcsolódó vizsgák lebonyolítását is, a vizsgaszervezési
jogosultság rendelkezésre állásának függvényében szükség szerint egyeztetve az illetékes szervezetekkel.
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: ECDL képzés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

80000000-4

További tárgyak:
80533100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Az Ajánlatkérők településein (Hajdúhadház, Létavértes, Téglás, Bocskaikert) a
képző intézmény által biztosított oktatóterem.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az
EFOP-1.5.3.-16-2017-00121 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő alábbi képzési
feladatok ellátása:
Alkalmazott számítástechnika (ECDL) képzés (engedélyezett képzés):
A tervezett program során 48 fő képzése 12 fős csoportokban Létavértes, Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert
településeken valósul meg. Minden bevont település humán közszolgáltatásban dolgozói számára
meghirdetésre kerül.
A képzés költségeit Téglás Város Önkormányzata viseli, de valamennyi Ajánlatkérő településén megtörténik
a toborzás.
A képzések lebonyolításakor a felnőttképzésről szóló törvény (2013. évi LXXVII. törvény) és vonatkozó
további jogszabályai alapján szükséges eljárni.

Nyertes Ajánlattevő feladata Ajánlatkérők településein (Hajdúhadház, Létavértes, Téglás, Bocskaikert)
az oktatóterem, valamint a személyi és tárgyi feltételek teljes körű biztosítása, továbbá a képzés végén a
vizsgáztatás is, melyekért külön költséget nem számíthat fel!
Ajánlattevő egyidejűleg vállalja a képzéshez kapcsolódó vizsgák lebonyolítását is, a vizsgaszervezési
jogosultság rendelkezésre állásának függvényében szükség szerint egyeztetve az illetékes szervezetekkel.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember
alkalmazott számítástechnika (ECDL) képzés területen szerzett szakmai tapasztalata db (minimum
0, maximum 5 db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes bruttó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/04/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00121
II.2.13) További információ Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására,
elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
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.
II.2.1)
Elnevezés: Szociális asszisztens képzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

80000000-4

További tárgyak:
80511000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Téglás és Létavértes településein a képző intézmény által biztosított oktatóterem.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az
EFOP-1.5.3.-16-2017-00121 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő alábbi képzési
feladatok ellátása:
Szociális asszisztens OKJ-S képzés (engedélyezett képzés)
Hajdúhadház, Bocskaikert, Téglás települési önkormányzattól kiválasztott 4-4 fő, összesen téglási képzési
helyszínnel 12 fő képzése, mely képzés és képzési támogatás költségeit Téglás Város Önkormányzata
viseli.
Létavértes, Újléta települések esetében 6-6 fő, összesen létavértesi képzési helyszínnel 12 fő képzése, mely
képzés és képzési támogatás költségeit Létavértes Városi Önkormányzat viseli.
A képzések lebonyolításakor a felnőttképzésről szóló törvény (2013. évi LXXVII. törvény) és vonatkozó
további jogszabályai alapján szükséges eljárni.
Nyertes Ajánlattevő feladata Téglás és Létavértes településein az oktatóterem, elméleti és gyakorlati
képzőhely, valamint a személyi és tárgyi feltételek teljes körű biztosítása, továbbá a képzés végén a
vizsgáztatás is, melyekért külön költséget nem számíthat fel!
Ajánlattevő egyidejűleg vállalja a képzéshez kapcsolódó vizsgák lebonyolítását is, a vizsgaszervezési
jogosultság rendelkezésre állásának függvényében szükség szerint egyeztetve az illetékes szervezetekkel.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember
szociális asszisztens OKJ-S képzés területen szerzett szakmai tapasztalata db (minimum 0,
maximum 5 db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes bruttó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/04/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00121
II.2.13) További információ Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására,
elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
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.
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség-gyümölcs feldolgozó képzés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

80000000-4

További tárgyak:
80510000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Hajdúhadház és Létavértes településein a képző intézmény által biztosított
oktatóterem.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az
EFOP-1.5.3.-16-2017-00121 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő alábbi képzési
feladatok ellátása:
Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó OKJ-S képzés (engedélyezett képzés)
Hajdúhadház, Bocskaikert, Téglás települési önkormányzattól kiválasztott 8-8 fő, összesen hajdúhadházi
képzési helyszínnel 24 fő képzése, mely képzés és képzési támogatás költségeit Hajdúhadház Város
Önkormányzata viseli.
Létavértes, Újléta települések esetében 6-6 fő képzése, összesen létavértesi képzési helyszínnel 12 fő
képzése, mely képzés és képzési támogatás költségeit Létavértes Városi Önkormányzat viseli.
A képzések lebonyolításakor a felnőttképzésről szóló törvény (2013. évi LXXVII. törvény) és vonatkozó
további jogszabályai alapján szükséges eljárni.
Nyertes Ajánlattevő feladata Hajdúhadház és Létavértes településein az oktatóterem, elméleti és gyakorlati
képzőhely valamint a személyi és tárgyi feltételek teljes körű biztosítása, továbbá a képzés végén a
vizsgáztatás is, melyekért külön költséget nem számíthat fel!
Ajánlattevő egyidejűleg vállalja a képzéshez kapcsolódó vizsgák lebonyolítását is, a vizsgaszervezési
jogosultság rendelkezésre állásának függvényében szükség szerint egyeztetve az illetékes szervezetekkel.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember
Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó OKJ-S képzés területen szerzett szakmai tapasztalata db (minimum
0, maximum 5 db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes bruttó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/04/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00121
II.2.13) További információ Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására,
elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
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.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján 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) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, g)-k),
m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015.
Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy
nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) pontja vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) és d) pontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye tekintetében köteles nyilatkozni.
A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Kr. 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az
ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján
az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése
szükséges.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy
a letelepedése szerinti ország jogrendszerében az eljárásban előírt kizáró okok hiányának
igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve

arról, ha valamely, az eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország
jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani.
Az EKR-ben erre űrlap található, mely az ajánlatba benyújtandó.
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015. Kr. 1. § (7)
bekezdése irányadó.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely
kizáró ok az eljárás során következett be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
SZ1) A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók
nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve
a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett
mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
SZ2) Az ajánlattevőnek engedélyszámmal rendelkező felnőttképző intézménynek kell lennie.
Csak engedélyszámmal rendelkező intézmények és az adott képzési programra vonatkozó
engedélyszámmal rendelkező felnőtt képző intézmények nyújthatják be ajánlatukat.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ1) A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26.§ (2) bekezdése alapján a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
vonatkozásában előírt követelmény tekintetében
- Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét
az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján;
- 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.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás SZ1) pontjában előírt alkalmassági
követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván
támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az eljárást megindító felhívás SZ1) pontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására akkor
vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot,
amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés
szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
SZ2) Az érvényes engedélyszámot az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során nyilvánosan elérhető
adatbázisból. Az adott képzési programra vonatkozó engedélyszám megadása kötelező az
ajánlatban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának
időpontjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb, az alkalmassági minimum
követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 23.§ szerint meghatározott formában benyújtott nyilatkozat vagy igazolás szerint, az alábbi
tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe;
- referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
- a szerződés (szolgáltatás) tárgya;
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig);

- a teljesített mennyiségi adatok;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján
az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Amennyiben az ismertetett szolgáltatás teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt
igazoló gazdasági szereplő közös ajánlattevő tagjaként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy
az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is
meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 65. § (7), illetve (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében
foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3)
bekezdését megfelelően alkalmazza.
Ajánlatkérő az M1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja
a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében, továbbá az M1) pontban előírt alkalmassági
minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelően
alkalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Az ajánlattevő rendelkezzen
- az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 éves időtartamon
belül,
- szerződésszerűen teljesített,
- legalább 1 db, minimum 10 fő számára megtartott, az adott részajánlat tárgyát képező képzési
szolgáltatás ellátására
vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdés
a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A.§-ban foglaltak alapján az ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
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
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
Késedelem esetére kikötött kötbér:
A késedelmi kötbért Megrendelő a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén érvényesíti.
A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti teljes bruttó értékének az 1%-a /késedelmes naptári nap a
késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. A késedelmi kötbér maximuma 15 naptári nap,
az ezt meghaladó késedelmet Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára az
azonnali felmondás és a meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez fűződő jogát.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér:
A meghiúsulási kötbért Megrendelő abban az esetben érvényesíti, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért
felelős, nem teljesít, és Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy azt azonnali hatályú felmondással
megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti vállalkozói díj teljes bruttó értékének 25%a.
Megrendelő elállási vagy felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az
elállás vagy felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti.
A kötbér esedékessé válik, amikor a Megrendelő (jogosult) a szerződésszegésről tudomást szerez.

A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet
szavatossági igényt.
A Megrendelő a késedelmi kötbér maximumának eléréséhez fűződő jogkövetkezmények esetére a
meghiúsulási kötbérbe történő beszámítását alkalmazza.
A szerződés biztosítékaival kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (Ft).
A szerződés finanszírozása az EFOP-1.5.3.-16-2017-00121 azonosítószámú projekt keretében,
vissza nem térítendő támogatásból, utófinanszírozással történik. A támogatás szempontjából nem
elszámolható költségeket 100%-ban Ajánlatkérő finanszírozza.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Részszámla benyújtására van lehetőség. A teljesítés során lebonyolított képzési csoportonként
havonta utólag, annak Megrendelő általi elfogadását követően van lehetőség számla benyújtására. A
számláknak tartalmaznia kell a projekt projektazonosító számát.
A számla a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújtható be.
A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak az eljárást megindító
felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a Vállalkozó ajánlatának megfelelően történik meg
a tevékenység elvégzése.
A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)-(11) bekezdés; a Ptk. 6:130. § (1)
és (2) bekezdés, a 2017. évi CL. sz. törvény és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet utófinanszírozási
szabályai alkalmazandók.
A további előírások a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes
Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes
szervezet létrehozását.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen
aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Közös
ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (2) bekezdése szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 35.§
(2a) bekezdése szerint az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó
okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor
az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. 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)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2013. évi
LXXVII. törvény
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: 2019/12/20 (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: 2019/12/20 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR
rendszeren keresztül nyújtható be.
Az elektronikus bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ban előírtak szerint történik.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontását az EKR az
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Folytatás: VI.3.4.23. pontban.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: Teljes bruttó ajánlati ár (Ft): fordított arányosítás. Szakmai ajánlat: egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:

VI.3.4 )

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
További információk: 1) Eljárási szabályok: 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 (AK) az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1. AK a Kbt. 113. § (1)-(4) bek-eit nem alkalmazza.
2. A Kbt. 113. § (6) bek. az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
3. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bek-eit nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok
részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az
ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani. Az alkalmassági követelmények
igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
2) Az EFOP-1.5.3.-16-2017-00121 azonosítószámú projekt keretében a közbeszerzési
eljárást Hajdúhadház Város Önkormányzata (Konzorciumvezető) folytatja le Létavértes Városi
Önkormányzat, Téglás Város Önkormányzata, Bocskaikert Községi Önkormányzat és Újléta
Község Önkormányzata kedvezményezettek nevében a mindenkor hatályos Kbt., Hajdúhadház
Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzata, valamint a kedvezményezettek között létrejött
konzorciumi megállapodás alapján.
3) A Kbt. 114. § (11) bekezdés tekintetében Ajánlatkérő a 2018. évi, általános forgalmi adó nélkül
számított árbevételt veszi figyelembe.
4) AK valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elektronikusan biztosítja a KD elérhetőségét az EKR rendszerben.
5) Az EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR
használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://
nekszt.hu/tamogatas/.
6) Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.
7) 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 EKR rendelet 11-12. §-ai tartalmaznak.
8) A Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján nem rendel el az AK újabb hiánypótlást arra
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
9) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2)
bekezdés szerint.
10) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11. § (1)
bekezdés alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
11) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. A
nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!
12) Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá – adott esetben – az ajánlatban cégszerűen
nyilatkozó erőforrást képviselő személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bek. szerinti aláírás-mintáját.
13) Ártáblázatot (lásd: iratminta) csatolni kell az ajánlathoz.
14) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös
Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmi követelményeit a KD tartalmazza.
15) A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb feltételek: III.1.3) M1) pont.
16) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 0-10.
Módszer:
Teljes bruttó ajánlati ár (Ft): fordított arányosítás.
Szakmai ajánlat: egyenes arányosítás.
Az értékelés módszerének részletes ismertetését a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
17) AK a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes
Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes
szervezet létrehozását.
18) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség az EKR rendelet szerint
érvényesül.

VI.4)

19) AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltakra!
20) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
21) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt
egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
22) FAKSZ: Dr. Kovács Krisztina (Lajstromszám: 00444)
23) A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé
válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal
- elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők
részére elérhetővé teszi.
24) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.,
valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során
megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/06 (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

"SLE-PA" Húskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (23503/2019)
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: "SLE-PA" Húskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34941737
Postai cím: Szélhelyi Út 24
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap László
Telefon: +36 309794658
E-mail: gesztorhaz@gesztorhaz.hu
Fax: +36 29372315
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: élelmiszeripar
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: Húsfeldolgozó üzem bővítés
Hivatkozási szám: EKR001281202019
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:
I rész Telepítés, beépítés Beépítési Övezet: Kl-G- változatlan telek: 7385 m2 - eredeti beépítés: 890,25 m2
tervezett bővítés: 1315,40
m2 tervezett új beépítés: 2205,65 m2 beépítettségi arány: 2205,65/7385*100=29,9%<40% előírt zöldterület:
3693 m2-50% épület:
2205,65 m2 burkolat, út: 1481 m2 fedett terület: 2205,65+1481m2= 3686,65 m2 zöldterület:
7385-3685,65=3698,35 m2 zöldterüle
tarány: (3698,35/7385)*100=50,07%>50% előkert (kialakult) 5,05 m –változatlan>5,00 m oldalkert (kialakult)
építménymagasság50%a 616/147 Hrsz: ÉM.: 5,25 m 616/174 Hrsz: ÉM. :4,95 m átlag: 10,2/2 =5,1 m 50%: 2,55 m vagy. 3,00 m (ez
a mérvadó) tervezett: 3,01
m>3,00 m
Építészeti kialakítás
A tervezett bővítmény egyszintes, részben magastetős, a meglévő épülethez, déli, iltteve
nyugati oldalon csatlakozik. A csatlakozást átalagosan egy 4,00 m széles, lapostetős
épületsávval oldjuk meg, mely alaprajzilag az üzem szerves részét képezi, attól
funkcionálisan nem különül el.
A bővítés a meglévő üzem kisebb, belső átalakításával is jár, mely kapacsán a daraboló,
és a töltő-keverő, és készáru raktár területe növekszik. A meglévő érlelők, félsertés-hűtő,
és magasvezetésű technológiai szállító pálya, öltöző-pihenő blokk a helyén marad. A
mintabolt az új épületrész keleti végébe kerül, alapterülete nő, és egy melegpultos kostolóbüfével
egészül ki. A jelenlegi bolti egységből átalakítással az irodák lesznek.
A bővítménybe az üzemi egységeken, raktárokon túl, egy új, különnemű fekete-fehér
öltöző egység kerül, munkaközi tiszta pihenővel, különnemű WC-vel. Korszerűsödik
nyershús-kiadás, a készárú csomagolás, és kiadás, megoldást kap a vállalkozáshoz tartozó
mozgóboltok korszerű kiszolgálása.
Az épület építészeti megformálásánál arra törekedtünk, hogy a már meglévő épületkehez
alkalmazkodó, azokat jól kiegészítő, és velük egységet képező épület alakuljon ki,annak
kvalitásit megőrizve. Színekben, formákban a meglévő elemeket alkalmaztuk.
II rész az első részben szerelő új építmény panelezése, hűtés technika
a választás egy napjainkban piacra került, hosszabb távon elfogadott, a korábban általánosan használt
R404a hűtőközeghez képest lényegesen alacsonyabb környezeti terhelést jelentő, a Chemours cég által
OPTEON® XP40 fantázianév alatt engedélyeztetett keverék hűtőközegre, melynek a GWP értéke (a
klímaváltozással kapcsolatos kutatási jelentés 5. kiadása szerint) 1282 (CO2 = 1), a szabványos elnevezése
pedig R-449a.
Kivételt képez ez alól a régi üzemrészben jelenleg üzemelő, de az új üzembe áttelepítésre kijelölt
„14 – Fagyasztó alagút” (-33/-34°C) berendezést hideg energiával ellátó, nagyon alacsony elszívási
hőmérsékleten (to= -45°C) üzemelő egyedi aggregátos rendszer, ahol műszaki megfontolásból továbbra
is az előnyösebb termodinamikai tulajdonságokkal bíró R404a hűtőközeg mellett maradtam. Azért nem
irányoztam elő hűtőközeg cserét, mert a berendezés csupán 3,5 éves, és jelentős átalakítással lenne
megvalósítható a hűtőközeg csere. Lehetőségként adóhatott volna még a CO2 kaszkád rendszer, mely
termodinamikailag és klímavédelmileg is a legkedvezőbb hűtőközeg választás lehetne, azonban a rendszer
leállítását követően kialakuló magas nyomások és az emiatt szükségessé váló, szünetmentes áramforrásról

ellátott, cseppfolyós CO2 tartály hűtést ellátó járulékos hűtőgépek okozta többletköltségek miatt lemondtam
erről a változatról.
A minőség, a megbízhatóság és az energiahatékonyság alapján a technológiai hűtés „hideg” energiájának
biztosítására minden tartományban (LT, MT, HT) egyaránt Bitzer gyártmányú félhermetikus dugattyús
kompresszoros hűtőberendezést alakítottam ki, melyek energetikai jósági foka az üzemi tartományban, teljes
és részterhelésen is kedvező.
Figyelembe véve napjaink szigorú környezetvédelmi előírásait és az ehhez alkalmazkodni kényszerülő
hűtőipart megállapíthatjuk, hogy a kis teljesítményű technológiai hűtés helyzete egyre reménytelenebb lesz
és előbb utóbb át kell majd állni a természetes hűtőközegek alkalmazására minden területen. Tervezőként
kijelenthetem, hogy a jelen dokumentációban szereplő hűtőberendezés tervezett életciklusának a végéig
(2030) az alkalmazott R-449a hűtőközeg korlátozás nélkül rendelkezésre fog állni (GWP<2500), azonban
az R-404A hűtőközeg 2020 után csak regenerált formában fog rendelkezésre állni. Tekintettel azonban arra,
hogy a sokkoló rendszerekben elhelyezett töltet mennyisége kicsi, ezek pótlása valószínűleg nem jelent
majd kockázatot az üzemeltető számára és szerviz célokra 2030-ig elérhető lesz.
Az új fejlesztésű Bitzer gyártmányú dugattyús kompresszorok részterhelésen is igen jól és
egyszerűen szabályozhatók, ezért mindhárom hőmérséklet tartományban (LT, MT, HT) CR-II
fantázianevű teljesítményszabályozású, 4 hengeres gépeket terveztem be. Ez az impulzus modulált
teljesítményszabályozási eljárás, nagyon pontos elszívási nyomás és ezzel összefüggően hőmérséklet
szabályozást tesz lehetővé, mely által időben egyenletes hőmérséklet alakulhat ki a tárolókban, továbbá a
kompresszorok kapcsolási számát is jelentősen lehet csökkenteni.
A hűtőberendezések általános ismertetése:
MT1+LT1 jelű hűtőberendezés
Egyedi tervezésű, szatelit kapcsolású (közösített nyomócsöves), közvetlen elpárologtatású,
csoportaggregátos hűtőrendszer. Kisnyomású oldala két szintre osztott, az alacsonyabb látja el a Fagyasztó
tároló (19) egyik felét (-18 / -20 °C) hideg energiával, a magasabb látja el a normál hőmérsékletű tárolókat
és technológiai helyiségeket (+1/+6°C) hideg energiával. Speciális kialakítása alkalmassá teszi a teljes
túlhevítési hő és a részleges vagy akár a teljes kondenzációs hő visszanyerését ésHMV termelésre
hasznosítását. A hőcserélők a kazánházban kerültek elhelyezésre, ahol két különböző hőmérsékletű HMV
tárolóra dolgoznak rá (lásd a GH-14 tervet).
Karakterkorlát miatt nem fér ki. Részletek a dokumentációban. A műszaki dokumentációban esetlegesen
felbukkanó konkrét gyártmányok a minőség megjelölésére szolgálnak. Ajánlatkérő az azzal egyenértékű
megajánlásokat elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 414747583 (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: üzem bővítés, korszerűsítés
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: HU2 A teljesítés helye: 8192 Hajmáskér, Iparos utca 5. 616/174. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I rész Telepítés, beépítés Beépítési Övezet: Kl-G- változatlan telek: 7385 m2 - eredeti beépítés: 890,25 m2
tervezett bővítés: 1315,40

m2 tervezett új beépítés: 2205,65 m2 beépítettségi arány: 2205,65/7385*100=29,9%<40% előírt zöldterület:
3693 m2-50% épület:
2205,65 m2 burkolat, út: 1481 m2 fedett terület: 2205,65+1481m2= 3686,65 m2 zöldterület:
7385-3685,65=3698,35 m2 zöldterüle
tarány: (3698,35/7385)*100=50,07%>50% előkert (kialakult) 5,05 m –változatlan>5,00 m oldalkert (kialakult)
építménymagasság50%a 616/147 Hrsz: ÉM.: 5,25 m 616/174 Hrsz: ÉM. :4,95 m átlag: 10,2/2 =5,1 m 50%: 2,55 m vagy. 3,00 m (ez
a mérvadó) tervezett: 3,01
m>3,00 m
Építészeti kialakítás
A tervezett bővítmény egyszintes, részben magastetős, a meglévő épülethez, déli, iltteve
nyugati oldalon csatlakozik. A csatlakozást átalagosan egy 4,00 m széles, lapostetős
épületsávval oldjuk meg, mely alaprajzilag az üzem szerves részét képezi, attól
funkcionálisan nem különül el.
A bővítés a meglévő üzem kisebb, belső átalakításával is jár, mely kapacsán a daraboló,
és a töltő-keverő, és készáru raktár területe növekszik. A meglévő érlelők, félsertés-hűtő,
és magasvezetésű technológiai szállító pálya, öltöző-pihenő blokk a helyén marad. A
mintabolt az új épületrész keleti végébe kerül, alapterülete nő, és egy melegpultos kostolóbüfével
egészül ki. A jelenlegi bolti egységből átalakítással az irodák lesznek.
A bővítménybe az üzemi egységeken, raktárokon túl, egy új, különnemű fekete-fehér
öltöző egység kerül, munkaközi tiszta pihenővel, különnemű WC-vel. Korszerűsödik
nyershús-kiadás, a készárú csomagolás, és kiadás, megoldást kap a vállalkozáshoz tartozó
mozgóboltok korszerű kiszolgálása.
Az épület építészeti megformálásánál arra törekedtünk, hogy a már meglévő épületkehez
alkalmazkodó, azokat jól kiegészítő, és velük egységet képező épület alakuljon ki,annak
kvalitásit megőrizve. Színekben, formákban a meglévő elemeket alkalmaztuk.
Részletek a műszaki dokumentációban.
A műszaki dokumentációban esetlegesen megjelenő konkrét gyártmányok a minőség megjelölésére
szolgálnak. Ajánlatkérő az azzal egyenértékű megajánlásokat 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 teljes körű jótállás (12 hónapon felül vállalt mértéke/hó) 15
2 meglévő működő üzem leállítása a bővítés okán (állásidő órában megadva) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó átalányár Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívása támoga1772919060
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: panelezés, hűtés technika
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: HU2 A teljesítés helye: 8192 Hajmáskér, Iparos utca 5. 616/174. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II rész az első részben szerelő új építmény panelezése, hűtés technika

a választás egy napjainkban piacra került, hosszabb távon elfogadott, a korábban általánosan használt
R404a hűtőközeghez képest lényegesen alacsonyabb környezeti terhelést jelentő, a Chemours cég által
OPTEON® XP40 fantázianév alatt engedélyeztetett keverék hűtőközegre, melynek a GWP értéke (a
klímaváltozással kapcsolatos kutatási jelentés 5. kiadása szerint) 1282 (CO2 = 1), a szabványos elnevezése
pedig R-449a.
Kivételt képez ez alól a régi üzemrészben jelenleg üzemelő, de az új üzembe áttelepítésre kijelölt
„14 – Fagyasztó alagút” (-33/-34°C) berendezést hideg energiával ellátó, nagyon alacsony elszívási
hőmérsékleten (to= -45°C) üzemelő egyedi aggregátos rendszer, ahol műszaki megfontolásból továbbra
is az előnyösebb termodinamikai tulajdonságokkal bíró R404a hűtőközeg mellett maradtam. Azért nem
irányoztam elő hűtőközeg cserét, mert a berendezés csupán 3,5 éves, és jelentős átalakítással lenne
megvalósítható a hűtőközeg csere. Lehetőségként adóhatott volna még a CO2 kaszkád rendszer, mely
termodinamikailag és klímavédelmileg is a legkedvezőbb hűtőközeg választás lehetne, azonban a rendszer
leállítását követően kialakuló magas nyomások és az emiatt szükségessé váló, szünetmentes áramforrásról
ellátott, cseppfolyós CO2 tartály hűtést ellátó járulékos hűtőgépek okozta többletköltségek miatt lemondtam
erről a változatról.
A minőség, a megbízhatóság és az energiahatékonyság alapján a technológiai hűtés „hideg” energiájának
biztosítására minden tartományban (LT, MT, HT) egyaránt Bitzer gyártmányú félhermetikus dugattyús
kompresszoros hűtőberendezést alakítottam ki, melyek energetikai jósági foka az üzemi tartományban, teljes
és részterhelésen is kedvező.
Figyelembe véve napjaink szigorú környezetvédelmi előírásait és az ehhez alkalmazkodni kényszerülő
hűtőipart megállapíthatjuk, hogy a kis teljesítményű technológiai hűtés helyzete egyre reménytelenebb lesz
és előbb utóbb át kell majd állni a természetes hűtőközegek alkalmazására minden területen. Tervezőként
kijelenthetem, hogy a jelen dokumentációban szereplő hűtőberendezés tervezett életciklusának a végéig
(2030) az alkalmazott R-449a hűtőközeg korlátozás nélkül rendelkezésre fog állni (GWP<2500), azonban
az R-404A hűtőközeg 2020 után csak regenerált formában fog rendelkezésre állni. Tekintettel azonban arra,
hogy a sokkoló rendszerekben elhelyezett töltet mennyisége kicsi, ezek pótlása valószínűleg nem jelent
majd kockázatot az üzemeltető számára és szerviz célokra 2030-ig elérhető lesz.
Az új fejlesztésű Bitzer gyártmányú dugattyús kompresszorok részterhelésen is igen jól és
egyszerűen szabályozhatók, ezért mindhárom hőmérséklet tartományban (LT, MT, HT) CR-II
fantázianevű teljesítményszabályozású, 4 hengeres gépeket terveztem be. Ez az impulzus modulált
teljesítményszabályozási eljárás, nagyon pontos elszívási nyomás és ezzel összefüggően hőmérséklet
szabályozást tesz lehetővé, mely által időben egyenletes hőmérséklet alakulhat ki a tárolókban, továbbá a
kompresszorok kapcsolási számát is jelentősen lehet csökkenteni.
Részletek a műszaki dokumentációban.
A kiépítését elnyerő ajánlattevőnek egyeztetési és alkalmazkodási kötelezettsége lesz az egyes számú rész
kivitelezőjével.
A műszaki dokumentációban esetlegesen megjelenő konkrét gyártmányok a minőség megjelölésére
szolgálnak. Ajánlatkérő az azzal egyenértékű megajánlásokat 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 teljes körű jótállás (12 hónapon felül vállalt mértéke/hó) 15
2 meglévő működő üzem leállítása a bővítés okán (állásidő órában megadva) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó átalányár Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívása támoga1772919060
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: üzem bővítés, 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:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kuti és Fia Építőipari és Szolgáltató Kft.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74738625
Postai cím: Lahner György Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: kutiesfiakft@kutiesfiakft.hu
Telefon: +36 88444751
Internetcím(ek): (URL) www.kutiesfiakft.hu
Fax: +36 88426493
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11799034219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 418622004
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 414747583
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Kuti és Fia Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74738625
Postai cím: Lahner György Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11799034219
Hivatalos név: Zimankó Hűtő- és Klímatechnikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26497127
Postai cím: Huszár Utca 42
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2013
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12049789213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: panelezés, hűtés technika
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 második részajánlat tétel tekintetében az érvényes ajánlat (nettó 305 561
213 Ft) meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezetet (nettó 279 054 950 HUF) Az anyagi fedezet a
becsült értékkel megegyezik, a bontáskor ismeretesre került. A második rész eredménytelen a Kbt. 75.§ (2)
b)
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
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: Kuti és Fia Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74738625
Postai cím: Lahner György Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11799034219
Hivatalos név: Zimankó Hűtő- és Klímatechnikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26497127
Postai cím: Huszár Utca 42
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2013
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12049789213
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:
2019/10/02 (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:
2019/12/05 (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

Alkotmányvédelmi Hivatal (22525/2019)
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: Alkotmányvédelmi Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17431787
Postai cím: Falk M. Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vidáné dr. Anger Beatrix
Telefon: +36 14843931
E-mail: kozbesz@ah.gov.hu
Fax: +36 14843932
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
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: Ultrahang diagnosztikai készülék és tartozékai
Hivatkozási szám: EKR000904412019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33112200-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 darab Philips Affinity 70-es, vagy azzal egyenértékű color-doppleres ultrahang diagnosztikai készülék
(teljes körű radiológiai ultrahang, valamint nőgyógyászati hüvelyi ultrahang, női kismedencei vizsgálatokhoz)
szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint a kezelő személyzet betanítása. A beszerzésre
kerülő készülék ajánlatkérő által elvárt műszaki paramétereket is tartalmazó közbeszerzési műszaki
leírása a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban került részletezésre. Ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
321/2015. Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján midenben egyenértékű terméket elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 16930000 (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: Ultrahang diagnosztikai készülék és tartozékai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XI., Fehérvári út 70.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab Philips Affinity 70-es, vagy azzal egyenértékű color-doppleres új, működőképes állapotú ultrahang
diagnosztikai készülék (teljes körű radiológiai ultrahang, valamint nőgyógyászati hüvelyi ultrahang, női
kismedencei vizsgálatokhoz) ajánlatkérő részére történő szállítása, telepítése és üzembe helyezése,
valamint a kezelő személyzet betanítása. A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás
tartalmazza. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű
terméket elfogad.
(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 – Legalacsonyabb ár. 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:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott
eredménytelenségi okot.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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:
22525 / 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: Ultrahang diagnosztikai készülék és tartozékai

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:
2019/09/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BLUEMED Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51290081
Postai cím: Liliom Köz 2
Város: Etyek
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2091
Ország: Magyarország
E-mail: papai.viktoria@bluemed.hu
Telefon: +36 23804030
Internetcím(ek): (URL) www.bluemed.hu
Fax: +36 23804031
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14570692207
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: 16930000
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: BLUEMED Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51290081
Postai cím: Liliom Köz 2
Város: Etyek
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14570692207
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:
2019/12/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (23552/2019)
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: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52116436
Postai cím: Fő Utca 1.
Város: Állampuszta
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6327
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Andrea
Telefon: +36 78407860
E-mail: varga.andrea@bv.gov.hu
Fax: +36 78408351
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
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: Konyhatechnológiai fejlesztés – eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000959272019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39221000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész : Nagykonyhai gépek
Kombi sütő- pároló villanyüzemű, helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel:1 db
Kombi sütő- pároló gázüzemű, helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel: 1 db
6 lapos gáztűzhely, helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel: 1 db
6 lapos elektromos tűzhely: 1 db
Gázzsámoly, helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel: 1 db
Elektromos főzőzsámoly:1 db
Gázüzemű főzőüst, helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel: 2 db
2. rész: Hűtéstechnika
Hűtőkamra helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel: 2 db
Fagyasztókamra helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel: 2 db
3.rész: Egyéb nagykonyhai eszközök
Univerzális egyetemes konyhagép és segédgépei (passzírozó, kockázó, szeletelő, reszelő): 2 db
Elektromos üzemű olajsütő: 2 db
Burgonyakoptató gép: 2 db
Elektromos vízfürdős melegen tartó: 4 db
4.rész: Egyéb konyhafelszerelések
GN 1 méretű tepsi: 100 db
Thermo doboz GN 1/1 39 literes: 8 db
Aluplast állvány 1000x500x1800: 10 db
Aluplast állvány 2000x500x1800: 10 db
Nagykonyhai mosogató - 3 medencés: 2 db
Nagykonyhai mosogató - 2 medencés: 2 db
Rozsdamentes munkaasztal: 3 db
Nagykonyhai csaptelep: 10 db
Az egyes termékek pontos műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18826050 (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: Nagykonyhai gépek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39711200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6327 Állampuszta, Fő u. 1.
6327 Solt-Nagymajor, hrsz.: 052/1
A szerződés tervezetben foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész : Nagykonyhai gépek
Kombi sütő- pároló villanyüzemű, helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel:1 db
Kombi sütő- pároló gázüzemű, helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel: 1 db
6 lapos gáztűzhely, helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel: 1 db
6 lapos elektromos tűzhely: 1 db
Gázzsámoly, helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel: 1 db
Elektromos főzőzsámoly:1 db
Gázüzemű főzőüst, helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel: 2 db
Az egyes termékek pontos műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlat részeként minden termék vonatkozásában termék adatlap benyújtása szükséges, amely
tartalmazza a megajánlott termék nevét, típusát és minden olyan adatot, amelyből megállapítható, hogy a
megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7) Teljesítési határidő: eszközök leszállításának határideje szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.
A leszállított konyha-technológia fejlesztési eszközök üzembe helyezése a szállítástól számított 30 naptári
napon belül.
II.2.1)
Elnevezés: Hűtéstechnika
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39711100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6328 Állampuszta, Fő u. 1.
6327 Solt-Nagymajor, hrsz.: 052/1
A szerződés tervezetben foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Hűtéstechnika
Hűtőkamra helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel: 2 db
Fagyasztókamra helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel: 2 db
Az egyes termékek pontos műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.

Az ajánlat részeként minden termék vonatkozásában termék adatlap benyújtása szükséges, amely
tartalmazza a megajánlott termék nevét, típusát és minden olyan adatot, amelyből megállapítható, hogy a
megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7) Teljesítési határidő: eszközök leszállításának határideje szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.
A leszállított konyha-technológia fejlesztési eszközök üzembe helyezése a szállítástól számított 30 naptári
napon belül.
II.2.1)
Elnevezés: Egyéb konyhai eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39711100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6329 Állampuszta, Fő u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3.rész: Egyéb nagykonyhai eszközök
Univerzális egyetemes konyhagép és segédgépei (passzírozó, kockázó, szeletelő, reszelő): 2 db
Elektromos üzemű olajsütő: 2 db
Burgonyakoptató gép: 2 db
Elektromos vízfürdős melegen tartó: 4 db
Az egyes termékek pontos műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlat részeként minden termék vonatkozásában termék adatlap benyújtása szükséges, amely
tartalmazza a megajánlott termék nevét, típusát és minden olyan adatot, amelyből megállapítható, hogy a
megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.7) Teljesítési határidő: eszközök leszállításának határideje szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.
II.2.1)
Elnevezés: Egyéb konyhai felszerelések
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39221180-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6330 Állampuszta, Fő u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4.rész: Egyéb konyhafelszerelések
GN 1 méretű tepsi: 100 db
Thermo doboz GN 1/1 39 literes: 8 db
Aluplast állvány 1000x500x1800: 10 db
Aluplast állvány 2000x500x1800: 10 db
Nagykonyhai mosogató - 3 medencés: 2 db
Nagykonyhai mosogató - 2 medencés: 2 db
Rozsdamentes munkaasztal: 3 db
Nagykonyhai csaptelep: 10 db
Az egyes termékek pontos műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlat részeként minden termék vonatkozásában termék adatlap benyújtása szükséges, amely
tartalmazza a megajánlott termék nevét, típusát és minden olyan adatot, amelyből megállapítható, hogy a
megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7) Teljesítési határidő: eszközök leszállításának határideje szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.
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: Nagykonyhai gépek
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:
2019/12/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HOTEX-SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97651105
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@hotex.hu
Telefon: +36 26356653
Internetcím(ek): (URL) www.hotex.hu
Fax: +36 26389463
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24116192213
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: 12116650
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: Kogast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47560312
Postai cím: Stefánia Út 32
Város: Budapest, XIV.
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12057793242
Hivatalos név: HOTEX-SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97651105
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1
Város: Nagykovácsi

NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24116192213
Hivatalos név: Kádas & Co Étel Ital Hőntartó és Szállító Rendszereket Forgalmazó Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62261463
Postai cím: Bartók Béla Út 137
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10329700243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Hűtéstechnika
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) b) pontja alapján (kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak
be).
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
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: Kogast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47560312
Postai cím: Stefánia Út 32
Város: Budapest, XIV.
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12057793242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Egyéb konyhai eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/27 (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: Kogast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47560312
Postai cím: Stefánia Út 32
Város: Budapest, XIV.
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország

E-mail: kogast@upcmail.hu
Telefon: +36 309640322
Internetcím(ek): (URL) www.kogast.hu
Fax: +36 13649002
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12057793242
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: 3000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Kogast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47560312

Postai cím: Stefánia Út 32
Város: Budapest, XIV.
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12057793242
Hivatalos név: Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79160922
Postai cím: Zoltán Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10830578241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Egyéb konyhai felszerelések
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:
2019/11/27 (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: Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79160922
Postai cím: Zoltán Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: info@quantum.hu
Telefon: +36 13325761
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13320184
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10830578241
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: 3709400
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: Kogast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47560312
Postai cím: Stefánia Út 32
Város: Budapest, XIV.
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12057793242
Hivatalos név: Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79160922
Postai cím: Zoltán Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10830578241
Hivatalos név: SzamosMediko Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78978652
Postai cím: Fodor Utca 93. fszt. 2.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23394021243
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:
2019/08/22 (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:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18.§ alapján:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát;
1. rész: - ,
2. rész: A Kbt. 75. § (1) b) pontja alapján (kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be) ,
3. rész: -,
4. rész: -,
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét);
1. rész: HOTEX-SERVICE Kft., 24116192-2-13.
2. rész: 3. rész: Kogast Kft., 12057793-2-42.
4. rész: KÁDAS & CO Kft., 10329700-2-43.
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban; Ajánlatkérő hivatkozik a tájékoztató V .2.12) pontjára.
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok
megnevezését.: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/04 (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

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (23524/2019)
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: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69245305
Postai cím: Stefánia 4
Város: Szeged
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patyik Ágota
Telefon: +36 62599599
E-mail: titkarsag@ativizig.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
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 2019. évi fenntartási munkák
Hivatkozási szám: EKR001305162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya „Vállalkozási szerződés keretében a 2019. évi fenntartási munkálatok
elvégzése az ATIVIZIG működési területén 5 részben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 81446252 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: 1. rész: Csongrádi Szm.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111220-6

Kiegészítő szójegyzék

45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331,HU333 A teljesítés helye: Bács-Kiskun és Csongrád megye, a műszaki leírásban
ezen részre meghatározott szelvényszámok és helyrajzi számok szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya „Vállalkozási szerződés keretében a 2019. évi fenntartási munkálatok
elvégzése az ATIVIZIG működési területén – 1. rész: Csongrádi Szakaszmérnökség”, a műszaki leírás és
annak mellékleteiben, valamint az alábbiakban részletezettek szerint:
Érintett csatornaszakaszok:
Félegyházi vízfolyás 3+700-13+230 szelvények között 100.000 m2
Maszlaghalmi csatorna 0+000-2+360 szelvények között 20.000 m2
Csukáséri főcsatorna 2+400-22+400 szelvények között 240.000 m2
Csukáséri főcsatorna 25+000-37+800 szelvények között 150.000 m2
Felső főcsatorna 3+000-5+000 szelvények között 20.000 m2
Felső főcsatorna 7+000-8+100 szelvények között 10.000 m2

Cél a mederben és a partélben erőteljesen növő vízinövény vegetáció ritkítása és visszaszorítása
vegyszerezéssel.
A vegyszerezést megelőzően, a biztonságos kivitelezés érdekében és a munkaterület kijelölése céljából,
külpontos padkazúzó géppel kell leirtani a partél sávját, a síkon és a rézsű felső részén.
A permetezésre kijelölt csatornák partjain előfordulhat mezőgazdasági vetésterület, ültetvény, jószágok
legeltetése, vagy egyéb előre nem látható a kemikáliával veszélyeztethető tevékenység. A vállalkozó a
munkát saját veszélyére végzi, kötelessége megtenni minden szükséges intézkedést a károkozások és
balesetek megelőzése érdekében. A vegyszerezéssel harmadik személynek esetlegesen okozott kárért, a
szerződött vállalkozó köteles teljes felelősséget vállalni. Tapasztalatok szerint a legkedvezőbb napszakok
a permetezésre, a napkelte és napnyugta körüli időszakok, a csapadékos vagy szeles időben végzett
permetezés veszélyes, és elveszti hatékonyságát.
A munka átadás-átvétele bejárással történik, a vállalkozó készre jelentése alapján, amikor bemutatható az
elvégzett munka hatása a növényzeten.
(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.Ajánlattevő (AT) vállalja-e, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak
napközben 7:00-18:00 közötti időszakban, illetve szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez?
(igen/nem) 15
2 3.AT váll.-e,h.a járm.vek,földm.agépek tankolása kiz.szilárd,burkolt talajon az adott munkater.
felvon.i ter.én az esetl. azonnali kárment.re alk. körny.ben történik,v.kiép. üa.töltő áll.on?(igen/
nem) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A 3. értékelési részszempont kizárólag az EKR rendszer karakterkorlátozása miatt tartalmaz rövidítéseket. A
részszempont teljes, rövidítések nélküli megnevezése az alábbi:
"3. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az
adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnali kármentesítésre alkalmas környezetben
történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson? (igen/nem)"
II.2.1)
Elnevezés: 2. rész: Hódmezővásárhelyi Szm.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111220-6
45112700-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Csongrád megye, a műszaki leírásban ezen részre
meghatározott szelvényszámok és helyrajzi számok szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya „Vállalkozási szerződés keretében a 2019. évi fenntartási munkálatok
elvégzése az ATIVIZIG működési területén – 2. rész: Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség” a műszaki
leírás és annak mellékleteiben, valamint az alábbiakban részletezettek szerint:

A Hódtó-Kis-tiszai-csatornán első menetben a betervezett szakasz száraz mederpart és rézsű gépi
gaztalanítását kell elvégezni 32.592 m2 felületen. Ezt követően a meder víz alatti folyásszelvényében kell a
vízi növényzetet úszó nádvágóval kivágni és karos munkagéppel kiszedni a parti sávra 24.444 m2 felületről.
A Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér mederszelvényében és a csatorna melletti töltésen lévő növényzet
gaztalanítási munkáit terveztük be 7.694 m hosszban. A tervezett szakaszon 146.186 m2 növényzet
levágását és a folyás szelvényből szükség szerinti kiszedését kell elvégezni.
A csatornákon tervezett beavatkozások célja a csatornák belvízelvezető képességének javítása.
A mederfenék és rézsű gépi gaztalanítási munkák során a csatorna mederszelvényében lévő növényzet
(lágy és fás szárú) kivágását terveztük munkagépekkel. A munkagép szereléke lehet karos zúzó vagy
kosaras kasza, esetlegesen más szerelék, mely eredményeképpen a csatornában lévő növényzet lezúzásra,
kivágásra kerül. Cél a mederszelvényben lévő növényzet minél nagyobb mértékű eltávolítása. Ez minden
esetben magában foglalja a csatorna folyásszelvényét, mely lehet szárazon és víz alatt is. Ez előre nem
tervezhető, időjárástól függő környezeti hatás eredményeképpen kialakuló műszaki helyzet a csatornán. A
munkavégzés érdekében a csatornák melletti fenntartó sávot is le kell vágni.
A víz alatti növényzet kivágására olyan munkagép választása a célszerű, mely képes a víz alatti növényzet
hatásos kivágására. Ehhez kapcsolódóan a kivágott növényzet helyenkénti vagy folyamatos teljes
mértékű kiszedése a munkavégzés elengedhetetlen részét képezi. Ennek hiányában a kivágott növényzet
összetorlódhat és erős lefolyási akadályt képezhet, melynek elkerülése követelmény.
A kivitelezési munkák végzése során előfordulhat, hogy az ATIVIZIG kezelésében lévő parti sávon kívül
idegen tulajdonú ingatlanok igénybevétele válik szükségessé. A tulajdonosi hozzájárulás megszerzése az
ATIVIZIG feladata, de az esetlegesen okozott kár megtérítése a kivitelező kötelessége.
A munkákat minden esetben az ATIVIZIG műszaki szakemberei irányítják a területen otthonosan mozgó és
részletesen ismerő gát- és csatornaőrök közreműködésével.
(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. Ajánlattevő (AT) vállalja-e, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak
napközben 7:00-18:00 közötti időszakban, illetve szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez?
(igen/nem) 15
2 3.AT váll.-e,h.a járm.vek,földm.agépek tankolása kiz.szilárd,burkolt talajon az adott munkater.
felvon.i ter.én az esetl. azonnali kárment.re alk. körny.ben történik,v.kiép. üa.töltő áll.on?(igen/
nem) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A 3. értékelési részszempont kizárólag az EKR rendszer karakterkorlátozása miatt tartalmaz rövidítéseket. A
részszempont teljes, rövidítések nélküli megnevezése az alábbi:
"3. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az
adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnali kármentesítésre alkalmas környezetben
történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson? (igen/nem)"
II.2.1)
Elnevezés: 3. rész: Szentesi Szm.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111220-6

45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Csongrád megye, a műszaki leírásban ezen részre
meghatározott szelvényszámok és helyrajzi számok szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya „Vállalkozási szerződés keretében a 2019. évi fenntartási munkálatok
elvégzése az ATIVIZIG működési területén – 3. rész: Szentesi Szakaszmérnökség” a műszaki leírás és
annak mellékleteiben, valamint az alábbiakban részletezettek szerint:
A Fertői, Piponyahalmi és a Szentmihályi csatornák mindegyike a Kurcai belvízrendszerben, a Fertői
területen helyezkedik el, a Fertői csatorna a másik két csatorna befogadója. A csatornák funkciójukat
tekintve belvízlevezető csatornák, de jelentős igénybevételt jelent a használt termál csurgalékvíz befogadás
és levezetés is. Ezen feladatokat azonban kizárólag megfelelően karbantartott állapotukban képesek ellátni.
A felesleges vizek hatékony levezetéséhez, valamint a jelentősebb belvízhelyzeteket megelőzendő a
csatornák fenntartásának elvégzése elengedhetetlenül szükséges.
Fertői csatorna: meder és rézsű gépi nádvágása és kiszedése 20.000 m2
A munkavégzés a 0+500-0+800 km szelvények között kétoldalról, a 0+800-3+000 km szelvények között
pedig egyoldalról elvégezhető. A munkavégzésre ezen szakaszon is mindkét oldal megfelelő.
A csatorna folyamatos vízzel való telítettsége 30-40%-os. A mederből és a rézsűkről lekaszált
zöldnövényzetet a munkavégzés felőli 3,0 m széles parti sávon kell elteríteni.
A parti sávra kitermelt nádat és egyéb zöldnövényzetet kiszáradást követően szükséges aprítani, zúzni, a
parti sáv rendezése, helyreállítása érdekében.
Szentmihályi csatorna: meder és rézsű gépi nádvágása és kiszedése 31.992 m2
A csatorna igénybevettsége okán általában minimum 30%-os mederteltségű.
A 0+000 – 3+999 cskm szelvények közötti munkavégzést egy oldalról, a csatorna vízfolyás szerinti jobb
partjáról tervezi Ajánlatkérő elvégezni. A mederből kikaszált zöldnövényzet a csatorna munkavégzés felőli
oldalán a 3,0 m széles parti sávban teríthető el. A parti sávon deponált levágott növényzet száradást követő
zúzása szükséges a parti sáv rendezése, helyreállítása érdekében.
Piponyahalmi csatorna: meder és rézsű gépi nádvágása és kiszedése 24.000 m2
A csatorna általában 30-40%-os mederteltségű.
A mederből kikaszált zöldnövényzet a csatorna munkavégzés felőli partoldalának 3,0 m széles parti
sávjában teríthető el. A parti sávon deponált levágott növényzet száradást követő aprítása, zúzása
szükséges a parti sáv rendezése, helyreállítása érdekében.
A Natura 2000 területen vagy ilyen területtel szomszédos csatornaszakaszokon a kivitelezés megkezdése
előtt az illetékes természetvédelmi őrrel egyeztetni szükséges, illetve azt követően a munkavégzés
időpontját írásban be kell jelenteni (Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság részére).
(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. Ajánlattevő (AT) vállalja-e, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak
napközben 7:00-18:00 közötti időszakban, illetve szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez?
(igen/nem) 15
2 3.AT váll.-e,h.a járm.vek,földm.agépek tankolása kiz.szilárd,burkolt talajon az adott munkater.
felvon.i ter.én az esetl. azonnali kárment.re alk. körny.ben történik,v.kiép. üa.töltő áll.on?(igen/
nem) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

A 3. értékelési részszempont kizárólag az EKR rendszer karakterkorlátozása miatt tartalmaz rövidítéseket. A
részszempont teljes, rövidítések nélküli megnevezése az alábbi:
"3. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az
adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnali kármentesítésre alkalmas környezetben
történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson? (igen/nem)"
II.2.1)
Elnevezés: 4. rész: Szegedi Szm.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111220-6
45112700-2
45252124-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331,HU333 A teljesítés helye: Csongrád megye és Bács-Kiskun megye, a műszaki
leírásban ezen részre meghatározott szelvényszámok és helyrajzi számok szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya „Vállalkozási szerződés keretében a 2019. évi fenntartási munkálatok
elvégzése az ATIVIZIG működési területén – 4. rész: Szegedi Szakaszmérnökség” a műszaki leírás és
annak mellékleteiben, valamint az alábbiakban részletezettek szerint:
A fenntartási munkálatokkal érintett csatornák, feladatok és mennyiségek:
- Csengelei csatorna gépi nádvágás 7.168 m2 és cserjeirtás 3.072 m2,
- Dorozsma-Majsai főcsatorna gépi nádvágás 14.400 m2 és cserjeirtás 9.600 m2,
- Kettőshatár-Szénáskerti csatorna gépi nádvágás 2.182 m2 és cserjeirtás 5.090 m2,
- Mórahalom Belsőségi csatorna nádvágás 4.891 m2 és cserjeirtás 1.223 m2,
- Pöröséri főcsatorna gépi nádvágás 4.480 m2 és cserjeirtás 1.920 m2,
- Szénasági III. mellék csatorna gépi nádvágás 5.952 m2 és cserjeirtás 1.488 m2,
- Alsószállási csatorna gépi nádvágás 2.400 m2, cserjeirtás 2.400 m2, kotrás 200 m3 és depónia rendezés
160 m3,
- Majsa-Szanki csatorna gépi nádvágás 4.140 m2 és cserjeirtás 3.726 m2,
- Marisi II. csatorna gépi nádvágás 7.344 m2 és cserjeirtás 8.160 m2.
A fenntartási munka célja a csatorna többlet vízvezető képességének javítása. A csatornák mellett húzódó
fenntartó sávok száraz időben jól járhatóak. A fenntartó úton, vagy a rézsűn esetlegesen előforduló – a
fenntartási munka kivitelezését akadályozó – friss növedék cserjét a kivitelezés előtt el kell távolítani.
A tervezett munkák kivitelezése során előfordulhat, hogy az ATIVIZIG kezelésébe tartozó parti sávon kívül
idegen tulajdonú mezőgazdasági ingatlan igénybevétele válik szükségessé, a tulajdonosi hozzájárulás
megszerzése a kivitelező feladata, az esetlegesen okozott zöldkár megtérítése szintén a kivitelező
kötelessége.
(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. Ajánlattevő (AT) vállalja-e, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak
napközben 7:00-18:00 közötti időszakban, illetve szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez?
(igen/nem) 15
2 3.AT váll.-e,h.a járm.vek,földm.agépek tankolása kiz.szilárd,burkolt talajon az adott munkater.
felvon.i ter.én az esetl. azonnali kárment.re alk. körny.ben történik,v.kiép. üa.töltő áll.on?(igen/
nem) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A 3. értékelési részszempont kizárólag az EKR rendszer karakterkorlátozása miatt tartalmaz rövidítéseket. A
részszempont teljes, rövidítések nélküli megnevezése az alábbi:
"3. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az
adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnali kármentesítésre alkalmas környezetben
történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson? (igen/nem)"
II.2.1)
Elnevezés: 5. rész: Szivattyútelepek felújítási munkái
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

44621100-0

További tárgyak:

45000000-7
45111000-8
45232151-5
45247000-0
45262000-1
45262310-7
45311000-0
45317100-3
45341000-9
45442100-8
45453000-7
45453100-8
50511000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332,HU333 A teljesítés helye: Békés és Csongrád megye, a műszaki leírásban ezen
részre meghatározott helyrajzi számok szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya „Vállalkozási szerződés keretében a 2019. évi fenntartási munkálatok
elvégzése az ATIVIZIG működési területén – 5. rész: Makói, Györpölési, Pusztai, Körtvélyesi, Hattyasi és
Vidreéri szivattyútelepen felújítási munkálatok elvégzése” a műszaki leírás és annak mellékleteiben, valamint
az alábbiakban részletezettek szerint:
Makói szivattyútelepen mentett oldali betonágyazatú mederburkolat és csatornafenék teljeskörű felújítása,
ennek keretében:
- Meglévő mederburkolat, csatornafenék elbontása, törmelék elszállítása, felhasználható anyagok
kiválogatása.
- Csatornaprofil mérethelyes kialakítása földmunkával.
- Csatorna fenéklemez vasbeton szerkezetű kialakítása, C30-as betonból, D12-es betonvas térhálós
kialakításával, min. 25 cm vastagságban.
- Terméskő rézsűburkolat betonágyba rakása, geotextília és térhálós vasalat fölé, burkolat végén lezáró
betongerendával és a rézsűélben lezáró vasbeton fejgerendával.
- Védőkorlát készítése, festése, burkolt hosszban járda melletti elhelyezése.
Györpölési szivattyútelepen gépi uszadékkiszedő, gereb és mélyágyrács teljes körű felújítása, ennek
keretében:
- A gépi uszadékkiszedő villanymotorjainak és felhúzó szerkezet mechanikájának a cseréje.
- A vezérlő elektronika, végállás kapcsolók és kábelezés cseréje.
- A vezetősín és görgők felújítása.
- Felhúzó drótkötelek cseréje, fékszerkezetek felújítása.
- Csipegető kanál felújítása.
- Korrózióvédelmi festés.
- Új szivattyútelep rávezető csatornaszakasz mélyágyrács (gereb) készítése és beépítése.

Pusztai szivattyútelep gépházában az Flygt LL 3201 szivattyú általános felújítása, ennek keretében:
- Villanymotor állapotának ellenőrzése, szükség esetén javítása.
- Tengelytömítések, „O” gyűrűk és csapágyak cseréje.
- Erőátviteli és vezérlés kábeleinek, kábeltömítéseinek cseréje.
- Olajcsere.
- Homokszórás és műgyanta bevonat készítése, fém és gumi kopógyűrűk cseréje.
Körtvélyesi szivattyútelepen a szolgálati helyiség kéményfelújítása, vegyes tüzelésű kandallókályha
beszerzése, beépítése, ennek keretében:
- Kéményvizsgálat a tervezett műszaki tartalomról.
- Meglévő kémény tisztítása, bélelésre történő előkészítése.
- Tisztítónyílás és kéménybevezetés átépítése szabványos méretűre.
- A kémény tetősíkon kívüli részének javítása, fugázása.
- Kémény bélelése teljes hosszban.
- Kandallókályha min. 10 kW beszerzése és beépítése.
- Kéményvizsgálat a kialakított műszaki tartalom helyességét illetően.
Hattyasi szivattyútelepen a szolgálati helyiség kéményfelújítása, vegyes tüzelésű kandallókályha
beszerzése, beépítése, ennek keretében:
- Kéményvizsgálat a tervezett műszaki tartalomról.
- Meglévő kémény tisztítása, bélelésre történő előkészítése.
- Tisztítónyílás és kéménybevezetés átépítése szabványos méretűre.
- A kémény tetősíkon kívüli részének javítása.
- Kémény bélelése teljes hosszban.
- Kandallókályha min. 10 kW beszerzése és beépítése.
- Kéményvizsgálat a kialakított műszaki tartalom helyességét illetően.
Vidreéri szivattyútelepen a házi vízellátás vízgépészeti részeinek cseréje, felújítása (hidrofor, ülepítők, szűrő,
vízkezelő, szivattyúk)
- Meglévő szerelvények elbontása.
- Akna tisztítása, fertőtlenítése.
- Nyomástartó tartályok szerelvényezése és elhelyezése.
- Ülepítők, szűrők és vízkezelők beépítése.
- Házi vízellátó szivattyú telepítése, szerelvényezése.
- Elektromos vezetékek, biztosító berendezések kiépítése, bekötése.
- Ingatlanok közötti mellékvízmérők beépítése.
(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.Ajánlattevő (AT) vállalja-e, az érintett településrészen az esetleges
szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítását? (igen/
nem) 15
2 3.AT váll.-e,h.a járm.vek,földm.agépek tankolása kiz.szilárd,burkolt talajon az adott munkater.
felvon.i ter.én az esetl. azonnali kárment.re alk. körny.ben történik,v.kiép. üa.töltő áll.on?(igen/
nem) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A 3. értékelési részszempont kizárólag az EKR rendszer karakterkorlátozása miatt tartalmaz rövidítéseket. A
részszempont teljes, rövidítések nélküli megnevezése az alábbi:

"3. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az
adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnali kármentesítésre alkalmas környezetben
történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson? (igen/nem)"
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: 1. rész: Csongrádi Szm.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/22 (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: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@hebkft.hu
Telefon: +36 62310399
Internetcím(ek): (URL) www.hebkft.hu
Fax: +36 62202399
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21600000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22140000
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: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204
Hivatalos név: BONT-ÁS Földépítő és Szervező Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55353830
Postai cím: Légió Utca 8/b
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6771
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21011414206
Hivatalos név: HARMAT-BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28146636
Postai cím: Harmat Utca 16.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14631089206
Hivatalos név: Aqua-line Bau Korlátolt Felelosség ̋u Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34647776
Postai cím: Csíksomlyó Utca 2. 1. ép. D. lház. 1. em. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1048
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23435829241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész: Hódmezővásárhelyi Szm.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@hebkft.hu
Telefon: +36 62310399
Internetcím(ek): (URL) www.hebkft.hu
Fax: +36 62202399
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18289980
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18696424
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: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204
Hivatalos név: BONT-ÁS Földépítő és Szervező Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55353830
Postai cím: Légió Utca 8/b
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6771
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21011414206
Hivatalos név: HARMAT-BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28146636
Postai cím: Harmat Utca 16.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14631089206
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész: Szentesi Szm.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@hebkft.hu
Telefon: +36 62310399
Internetcím(ek): (URL) www.hebkft.hu
Fax: +36 62202399
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6839280
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6991264
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: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204
Hivatalos név: BONT-ÁS Földépítő és Szervező Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55353830
Postai cím: Légió Utca 8/b
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6771
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21011414206
Hivatalos név: HARMAT-BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28146636
Postai cím: Harmat Utca 16.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14631089206
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: 4. rész: Szegedi Szm.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@hebkft.hu
Telefon: +36 62310399
Internetcím(ek): (URL) www.hebkft.hu
Fax: +36 62202399
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14493460
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14968564
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: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204
Hivatalos név: BONT-ÁS Földépítő és Szervező Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55353830
Postai cím: Légió Utca 8/b
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6771
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21011414206
Hivatalos név: HARMAT-BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28146636
Postai cím: Harmat Utca 16.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14631089206
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: 5. rész: Szivattyútelepek felújítási munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@hebkft.hu
Telefon: +36 62310399
Internetcím(ek): (URL) www.hebkft.hu
Fax: +36 62202399
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18150000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18650000
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: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204
Hivatalos név: BONT-ÁS Földépítő és Szervező Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55353830
Postai cím: Légió Utca 8/b
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6771
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21011414206
Hivatalos név: HARMAT-BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28146636
Postai cím: Harmat Utca 16.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14631089206
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:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (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

Balassagyarmati Fegyház és Börtön (23483/2019)
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: Balassagyarmati Fegyház és Börtön
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56143317
Postai cím: Madách Utca 2
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Almásy Zoltán
Telefon: +36 35501180
E-mail: almasy.zoltan@bv.gov.hu
Fax: +36 35501170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu/hu/intezetek/balassagyarmat
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: Konyhatechnológiai fejlesztés - eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000993162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39221000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Nagykonyhai gépek:
-Villanyüzemű kombi sütő- pároló helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel és betanítással) 1 db
-6 lapos elektromos tűzhely telepítéssel és beüzemeléssel 1 db
-Gőz üzemű főzőüst 200 literes helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel szerelvényeivel együtt 1 db
-Gőz üzemű főzőüst 300 literes helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel szerelvényeivel együtt 1 db
-Elektromos főzőzsámoly 1 db
2. rész: Hűtéstechnika
-Hűtőkamra telepítéssel és beüzemeléssel 2 db
3. rész: Egyéb nagykonyhai eszközök
-Univerzális egyetemes konyhagép és segédgépei (húsőrlő, passzírozó, kockázó, szeletelő, reszelő,
habverő, mákőrlő) 1 db
-Burgonya koptató 1 db
-Kalapos ipari mosogatógép helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel és betanítással 1 db
-Dagasztógép 1 db
-Kenyérszeletelő gép 1 db
-Digitális mérleg 2 db
-Elektromos vízfürdős melegen tartó, gördíthető 2 db
4. rész: Egyéb konyhafelszerelések
-GN 1/1 méretű tepsi (40 mm) 40 db
-GN 1/1 méretű tepsi (100 mm) 40 db
-GN 1/1 Fedő 20 db
-Thermo doboz GN 1/1 39 literes 15 db
-Aluplast állvány 500 mm mély polclapokkal (2000x500x1800 mm) 3 db
-Aluplast állvány 500 mm mély polclapokkal (1200x500x1800 mm) 1 db
-Aluplast állvány 500 mm mély polclapokkal (800x500x1800 mm) 2 db
-Ételhordó 22 literes 30x32cm 30 db
-40 literes húsosláda 100 db
-Műanyag raklap 5 db
-Rozsdamentes falipolc zárható tolóajtóval (2000x400x600 mm) 1 db
-Rozsdamentes munkaasztal alsó polccal, hátsó peremmel (1200x700 mm) 2 db
-Tálcaszedő regálkocsi GN 1/1 1 db
-Nagykonyhai csaptelepek 6 db
-Műanyag vágódeszka 12 db
-Műanyag fedeles ételtároló edény 300 db
-Műanyag tálca GN 1/1 100 db
-Rozsdamentes evőcsésze 200 db
-Rozsdamentes tálaló tálca 15 db
Az egyes termékek pontos műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 6766395 (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: Nagykonyhai gépek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39711200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Nagykonyhai gépek:
-Villanyüzemű kombi sütő- pároló helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel és betanítással) 1 db
-6 lapos elektromos tűzhely telepítéssel és beüzemeléssel 1 db
-Gőz üzemű főzőüst 200 literes helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel szerelvényeivel együtt 1 db
-Gőz üzemű főzőüst 300 literes helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel szerelvényeivel együtt 1 db
-Elektromos főzőzsámoly 1 db
Az egyes termékek pontos műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlat részeként minden termék vonatkozásában termék adatlap benyújtása szükséges, amely
tartalmazza a megajánlott termék nevét, típusát és minden olyan adatot, amelyből megállapítható, hogy a
megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7) Teljesítési határidő: eszközök leszállításának határideje szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.
A leszállított konyha-technológia fejlesztési eszközök üzembe helyezése a szállítástól számított 30 naptári
napon belül.
II.2.1)
Elnevezés: Hűtéstechnika
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39711100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Hűtéstechnika
-Hűtőkamra telepítéssel és beüzemeléssel 2 db
Az egyes termékek pontos műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlat részeként minden termék vonatkozásában termék adatlap benyújtása szükséges, amely
tartalmazza a megajánlott termék nevét, típusát és minden olyan adatot, amelyből megállapítható, hogy a
megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7) Teljesítési határidő: eszközök leszállításának határideje szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.
A leszállított konyha-technológia fejlesztési eszközök üzembe helyezése a szállítástól számított 30 naptári
napon belül.
II.2.1)
Elnevezés: Egyéb nagykonyhai eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39711200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Egyéb nagykonyhai eszközök
-Univerzális egyetemes konyhagép és segédgépei (húsőrlő, passzírozó, kockázó, szeletelő, reszelő,
habverő, mákőrlő) 1 db
-Burgonya koptató 1 db
-Kalapos ipari mosogatógép helyszíni telepítéssel, beüzemeléssel és betanítással 1 db
-Dagasztógép 1 db
-Kenyérszeletelő gép 1 db
-Digitális mérleg 2 db
-Elektromos vízfürdős melegen tartó, gördíthető 2 db
Az egyes termékek pontos műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlat részeként minden termék vonatkozásában termék adatlap benyújtása szükséges, amely
tartalmazza a megajánlott termék nevét, típusát és minden olyan adatot, amelyből megállapítható, hogy a
megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7) Teljesítési határidő: eszközök leszállításának határideje szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.
A leszállított konyha-technológia fejlesztési eszközök üzembe helyezése a szállítástól számított 30 naptári
napon belül.
II.2.1)
Elnevezés: Egyéb konyhafelszerelések
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39221180-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész: Egyéb konyhafelszerelések
-GN 1/1 méretű tepsi (40 mm) 40 db
-GN 1/1 méretű tepsi (100 mm) 40 db
-GN 1/1 Fedő 20 db
-Thermo doboz GN 1/1 39 literes 15 db
-Aluplast állvány 500 mm mély polclapokkal (2000x500x1800 mm) 3 db
-Aluplast állvány 500 mm mély polclapokkal (1200x500x1800 mm) 1 db
-Aluplast állvány 500 mm mély polclapokkal (800x500x1800 mm) 2 db
-Ételhordó 22 literes 30x32cm 30 db
-40 literes húsosláda 100 db
-Műanyag raklap 5 db
-Rozsdamentes falipolc zárható tolóajtóval (2000x400x600 mm) 1 db
-Rozsdamentes munkaasztal alsó polccal, hátsó peremmel (1200x700 mm) 2 db
-Tálcaszedő regálkocsi GN 1/1 1 db
-Nagykonyhai csaptelepek 6 db
-Műanyag vágódeszka 12 db
-Műanyag fedeles ételtároló edény 300 db
-Műanyag tálca GN 1/1 100 db
-Rozsdamentes evőcsésze 200 db
-Rozsdamentes tálaló tálca 15 db
Az egyes termékek pontos műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlat részeként minden termék vonatkozásában termék adatlap benyújtása szükséges, amely
tartalmazza a megajánlott termék nevét, típusát és minden olyan adatot, amelyből megállapítható, hogy a
megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Nagykonyhai gépek
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:
2019/11/22 (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: HOTEX-SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97651105
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@hotex.hu
Telefon: +36 26356653
Internetcím(ek): (URL) www.hotex.hu
Fax: +36 26389463
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24116192213
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: 6766395
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: HOTEX-SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97651105
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24116192213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Hűtéstechnika
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján (kizárólag érvénytelen ajánlatot
nyújtottak be).
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
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: Kombi Plusz Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54072701
Postai cím: Kőbányai Út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12597598242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Egyéb nagykonyhai eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján (nem nyújtottak be ajánlatot).
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Egyéb konyhafelszerelések
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján (nem nyújtottak be ajánlatot).
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18.§ alapján:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát;
1.rész: - ,
2. rész: A Kbt. 75. § (1) b) pontja alapján (kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be) ,
3. rész: A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján (nem nyújtottak be ajánlatot).
4. rész: A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján (nem nyújtottak be ajánlatot).
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét); 1. rész: HOTEX-SERVICE Kft., 24116192-2-13.
2. rész: 3. rész: 4. rész:c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban; Ajánlatkérő hivatkozik a tájékoztató V .2.12) pontjára.
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok
megnevezését.: VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (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

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (23409/2019)
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: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76837111
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 4-5. 3/2/A/1
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katona Csabáné
Telefon: +36 704092194
E-mail: csaladeskarrierpontbujv@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://balmazujvaros.hu/onkormanyzat
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: Képzések és rendezvények megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR001149832019
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:
Képzések és rendezvények megvalósítása a „ A Nők a családban és a munkahelyen - Nőközpont kialakítása
Balmazújvároson” EFOP-1.2.9-17-2017-00043 kódszámú projekt keretében
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi valamennyi résztekintetében:
Képzések és rendezvények megvalósítása az „A Nők a családban és a munkahelyen - Nőközpont
kialakítása Balmazújvároson” EFOP-1.2.9-17-2017-00043 kódszámú projekt keretében a jelen
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő vállalkozási keretszerződés alapján, az alábbi
ütemezés szerint:
1. rész (képzések):
1. Burn-out tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban. Összesen 30 fő
2. Az önismeret alapjai tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban.
Összesen 30 fő.
3. Kommunikációs képzés 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 30 órás időtartamban.
Összesen 30 fő.
4. Kapcsolatépítés tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 30 órás időtartamban.
Összesen 30 fő.
5. Együttműködés és érzelmi intelligencia fejlesztése tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével
és 20 órás időtartamban. Összesen 30 fő.
6. Személyiségfejlesztés és konfliktuskezelés a mindennapokban tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő
részvételével és 30 órás időtartamban. Összesen 30 fő.
7. Asszertivitás tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban. Összesen
30 fő
8. Apa-akadémia tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban. Összesen
30 fő.
9. Anya-akadémia tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban.
Összesen 30 fő.
10. Apa-akadémia előadás 2 alkalommal, alkalmanként 50 fő részvételével és 1-3 órás időtartamban.
Összesen 100 fő.
11. Anya-akadémia előadás 2 alkalommal, alkalmanként 50 fő részvételével és 1-3 órás időtartamban.
Összesen 100 fő.
12. Óvodai dajka képzés 2 képzés; képzésenként 33 fő részvételével. Egy képzés 16 alkalomból áll;
alkalmanként 6 órás időtartamban. Összesen 66 fő.
13. Gyermek és ifjúsági felügyelő képzés 2 képzés; képzésenként 33 fő részvételével. Egy képzés 20
alkalomból áll; alkalmanként 6 órás időtartamban. Összesen 66 fő.
14. Belső képzés 1 alkalommal 15 fő részvételével.
15. Munka és magánélet összehangolása képzés 1alkalommal, 15 fő részére.
16. Munkaerőpiaci reintegrációs képzés 1 alkalommal, 15 fő részére.
17. Munkáltatók képzése 1 alkalommal, 15 fő részére.
18. Társadalmi partnerképzés 1 alkalommal, 15 fő részére.
2. rész (rendezvények):
1. Állásbörze I. szervezése 2 alkalommal, alkalmanként 80 fő részvételével. Összesen 160 fő.
2. Állásbörze II. szervezése 2 alkalommal, alkalmanként 80 fő részvételével. Összesen 160 fő.
3. Woman in work-shop (Munkáltatók számára szervezett érzékenyítő workshopok és előadások) 2
alkalommal, alkalmanként 80 fő. Összesen 160 fő

4. Woman in work (Szakmai nap, kerekasztal szervezése helyi szervezetek és civilek bevonásával) 2
alkalommal, alkalmanként 80 fővel. Összesen 160 fő részére
5. A „Láthatatlan munka” jelentősége (Egész napos rendezvény, ahol workshop és előadások formájában a
munkaerő-piacon nem megjelenő, rejtett munkák. főleg az otthon végzett háztartási, a család körül végzett
tevékenységeket jelenti. Az otthon végzett munka értékére kívánjuk felhívni a figyelmet.) 2 alkalommal,
alkalmanként 80 fő. Összesen 160 fő.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24663600 (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: Képzések megvalósítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Család és Karrierpont
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzések és rendezvények megvalósítása az „A Nők a családban és a munkahelyen - Nőközpont
kialakítása Balmazújvároson” EFOP-1.2.9-17-2017-00043 kódszámú projekt keretében a jelen
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő vállalkozási keretszerződés alapján, az alábbi
ütemezés szerint:
1. rész (képzések):
1. Burn-out tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban. Összesen 30 fő
2. Az önismeret alapjai tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban.
Összesen 30 fő.
3. Kommunikációs képzés 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 30 órás időtartamban.
Összesen 30 fő.
4. Kapcsolatépítés tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 30 órás időtartamban.
Összesen 30 fő.
5. Együttműködés és érzelmi intelligencia fejlesztése tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével
és 20 órás időtartamban. Összesen 30 fő.
6. Személyiségfejlesztés és konfliktuskezelés a mindennapokban tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő
részvételével és 30 órás időtartamban. Összesen 30 fő.
7. Asszertivitás tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban. Összesen
30 fő
8. Apa-akadémia tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban. Összesen
30 fő.
9. Anya-akadémia tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban.
Összesen 30 fő.
10. Apa-akadémia előadás 2 alkalommal, alkalmanként 50 fő részvételével és 1-3 órás időtartamban.
Összesen 100 fő.
11. Anya-akadémia előadás 2 alkalommal, alkalmanként 50 fő részvételével és 1-3 órás időtartamban.
Összesen 100 fő.

12. Óvodai dajka képzés 2 képzés; képzésenként 33 fő részvételével. Egy képzés 16 alkalomból áll;
alkalmanként 6 órás időtartamban. Összesen 66 fő.
13. Gyermek és ifjúsági felügyelő képzés 2 képzés; képzésenként 33 fő részvételével. Egy képzés 20
alkalomból áll; alkalmanként 6 órás időtartamban. Összesen 66 fő.
14. Belső képzés 1 alkalommal 15 fő részvételével.
15. Munka és magánélet összehangolása képzés 1alkalommal, 15 fő részére.
16. Munkaerőpiaci reintegrációs képzés 1 alkalommal, 15 fő részére.
17. Munkáltatók képzése 1 alkalommal, 15 fő részére.
18. Társadalmi partnerképzés 1 alkalommal, 15 fő részére.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1. alkalmassági körben előírt szakember többlettapasztalata (36
hónapon felül, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap többlettapasztalat) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00043
II.2.9) További információ:
A Szerződés a támogatási szerződés módosításának napján lép hatályba és a teljesítés napjáig tartó
határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
A fenti kezdő dátum tervezett, az a közbeszerzési eljárás lefolytatásától függően korábban és később is
kezdődhet.
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvények megvalósítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Család és Karrierpont
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzések és rendezvények megvalósítása az „A Nők a családban és a munkahelyen - Nőközpont
kialakítása Balmazújvároson” EFOP-1.2.9-17-2017-00043 kódszámú projekt keretében a jelen
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő vállalkozási keretszerződés alapján, az alábbi
ütemezés szerint:
2. rész (rendezvények):
1. Állásbörze I. szervezése 2 alkalommal, alkalmanként 80 fő részvételével. Összesen 160 fő.
2. Állásbörze II. szervezése 2 alkalommal, alkalmanként 80 fő részvételével. Összesen 160 fő.
3. Woman in work-shop (Munkáltatók számára szervezett érzékenyítő workshopok és előadások) 2
alkalommal, alkalmanként 80 fő. Összesen 160 fő
4. Woman in work (Szakmai nap, kerekasztal szervezése helyi szervezetek és civilek bevonásával) 2
alkalommal, alkalmanként 80 fővel. Összesen 160 fő részére
5. A „Láthatatlan munka” jelentősége (Egész napos rendezvény, ahol workshop és előadások formájában a
munkaerő-piacon nem megjelenő, rejtett munkák. főleg az otthon végzett háztartási, a család körül végzett
tevékenységeket jelenti. Az otthon végzett munka értékére kívánjuk felhívni a figyelmet.) 2 alkalommal,
alkalmanként 80 fő. Összesen 160 fő.

A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1. alkalmassági körben előírt szakember többlettapasztalata (36
hónapon felül, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap többlettapasztalat) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00043
II.2.9) További információ:
A Szerződés a támogatási szerződés módosításának napján lép hatályba és a teljesítés napjáig tartó
határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
A fenti kezdő dátum tervezett, az a közbeszerzési eljárás lefolytatásától függően korábban és később is
kezdődhet.
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: Képzések megvalósítása
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:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SIMONINFO Multimédia és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19774455
Postai cím: Király Jenő Tér 1
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: simoninfokft@gmail.com
Telefon: +36 52227412
Internetcím(ek): (URL) www.simoninfo.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13245191209
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: 13143600
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: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
E-mail: beszerzes@eruditiozrt.hu
Telefon: +36 17860288
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17998856
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23953466241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 19606000 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: "TOTÁL TRÉNING" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29543313
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Dubicsány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442000205
Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23953466241
Hivatalos név: SIMONINFO Multimédia és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19774455
Postai cím: Király Jenő Tér 1
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13245191209
Hivatalos név: Szófia Felnőttképző Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47746996
Postai cím: Szófia Utca 8
Város: Budapest

NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22932488141
Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242
Hivatalos név: "OFK" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82229267
Postai cím: Rákóczi Utca 66.
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25127030215
Hivatalos név: Innovatív Műhely Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59168164
Postai cím: Puskás Tivadar Utca 8.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21124688107
Hivatalos név: POLIFORMA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90222933
Postai cím: Bem József Utca 4.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: UK
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11146065209
Hivatalos név: MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28310943
Postai cím: Kossuth L. Utca 62. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23291052243
Hivatalos név: SAVIC Group Képzési és Humánszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96436376
Postai cím: Szirmay Antal Utca 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3521
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14353215105
Hivatalos név: MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78781627
Postai cím: Fenyves Utca 1.
Város: Örvényes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8242
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10349629219
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Rendezvények megvalósítása
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:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MITRA Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52269257
Postai cím: Illyés Gyula Utca 122.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: racz.laszlo@mitrainvest.hu
Telefon: +36 302076437
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22625144209
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: 11520000
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: Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53841546
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: hamvas.laszlo@gmail.com
Telefon: +36 309787558
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 18548884209
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 13600000 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 igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: "OFK" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82229267
Postai cím: Rákóczi Utca 66.
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25127030215
Hivatalos név: Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53841546
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18548884209
Hivatalos név: MITRA Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52269257
Postai cím: Illyés Gyula Utca 122.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22625144209
Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23953466241
Hivatalos név: MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28310943

Postai cím: Kossuth L. Utca 62. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23291052243
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:
2019/09/19 (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:
2019/12/03 (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

Bátonyterenye Város Önkormányzata (23144/2019)
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: Bátonyterenye Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51969233
Postai cím: Városház Út 2.
Város: Bátonyterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3070
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lengyel Tamás
Telefon: +36 32353877
E-mail: jegyzo@batonyterenye.hu
Fax: +36 32353877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.batonyterenye.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.batonyterenye.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: Bátonyterenye - rendezvényszervezés TOP-5.2.1.
Hivatkozási szám: EKR000932862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Különböző rendezvények és programok szervezése
Különböző programok, programsorozatok szervezése és lebonyolítása:
Programelemek:
1. Külső helyszínen NAPKÖZIS TÁBOR
• 8 héten át napi 8 órában (tanítási szünetben) gyermekjóléti programok megvalósítása,
• létszám: min. 25 fő
• ajánlattevő feladata az étkezés biztosítása (tízórai, uzsonna, kétfogásos ebéd, desszert 25 főre)
• tízórai: 2 db szendvics, 2 db gyümölcs, 0,33 dl szénsavmentes ásványvíz, 0,33 dl szénsavmentes
gyümölcslé biztosítása
• uzsonna: 2 db szendvics, 2 db gyümölcs, 0,33 dl szénsavmentes ásványvíz, 0,33 dl szénsavmentes
gyümölcslé biztosítása
• kétfogásos ebéd: leves 0.5 dl, főétel 130 g húsnemű étel, 300 g köret és 20 dkg friss saláta biztosítása,
desszert: túrókrém 1*200g vagy 2 db min. 50gr-os túró rudi
• készségfejlesztő programok és sportprogramok lebonyolítása napi szinten (a műszaki leírásban
részletezettek alapján)
2. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK
• 2019 szeptemberétől január végéig, 18 foglalkozás és 2020. februártól június 15-ig 18 foglalkozás
összesen 36 foglalkozás
• létszám: 10-12
• min. 13 fő befogadására alkalmas programtér
• A programteret az ajánlattevő biztosítja
• ajánlattevő feladata étkezés biztosítása a résztvevők részére (szendvics)
3. MUTASD MEG MIT TUDSZ – 3 miniprojekt
• 3 alkalom
• 150 fő részvételével
• ajánlattevő feladata Bátonyterenyén belül min. 100 m2-es terem biztosítása
• a terem paraméterei: min 100 m2-es terem, hangosítás és kivetítéstechnikát tartalmaz, legalább 150 főre
székkel rendelkezik. Fűtés és hűtéstechnikával rendelkezik
• kiállítás szervezése a célcsoport bevonásával
4. MENTÁLHIGIÉNÉS ELŐADÁS SOROZAT
• 8 alkalom
• minimális résztvevői létszám előadásonként 20 fő
• ajánlattevő feladata Bátonyterenyén belül min. 100 m2-es terem biztosítása
• a terem paraméterei: min 100 m2-es terem, hangosítás és kivetítéstechnikát tartalmaz, legalább 150 főre
székkel rendelkezik. Fűtés és hűtéstechnikával rendelkezik
5. ÁLLÁSBÖRZE
• 3 alkalom
• min. alkalmanként 200 fő részvételével
• ajánlattevő feladata Bátonyterenyén belül min. 200 fő befogadására képes terem biztosítása
• a terem paraméterei: min 200 m2-es terem, hangosítás és kivetítéstechnikát tartalmaz, legalább 200
főre székkel rendelkezik. Fűtés és hűtéstechnikával rendelkezik. Utcai bejárattal rendelkezik. Örző-védő
szolgáltatással rendelkezik. wifi vagy hotspot minimum 6GB/sec. le és feltölthetőség mellett rendelkezésre
áll.

6. SZAKMAI KONFERENCIA
• 1 alkalom
• 50 fő részvételével
• ajánlattevő feladata Bátonyterenyén belül min. 100 m2-es terem biztosítása
• a terem paraméterei: min 100 m2-es terem, hangosítás és kivetítéstechnikát tartalmaz, legalább 50 főre
székkel rendelkezik. Fűtés és hűtéstechnikával rendelkezik. Örző-védő szolgáltatással rendelkezik. wifi vagy
hotspot minimum 6GB/sec. le és feltölthetőség mellett rendelkezésre áll.
• image kommunikáció: marketing eszközök használata a konferencián 2 db rollup, 200 szórólap, 15 plakát/
rendezvény 3. 100 m2-re alkalmas hangosítás 4 darab mobil mikrofon, hangkeverő, 4000 ANSI Lumen
projektorból 2 db biztosítása rendezvényenként, 20 db táblafilc, 5 white board biztosítása rendezvényenként,
csiptetős névtábla 70 db, színes nyomtatvánnyal biztosítása rendezvényenként, 3 db jelenléti ív 4.
kommunikációs terv készítése az ajánlatkérő által a műszaki specifikációban részletezettek alapján
• 2 db roll-up 100*200 mm-es méretben, 4 színnel nyomott bannerrel
• 200db szórólap 210 g matt műnyomó A5-ös méretben, 4+4 szín c-al nyomva
• 15 db plakát B3-as benfoglaló méret, hátul öntapadós felület 4 helyen, 4+0 színnel nyomva, 210 g
műnyomó papírminőségen
• a kommunikációs terv minimum tartalmazza a kommunikációs és stratégiai célokat, célcsoportokat, az
eszközöket.
• catering biztosítása (előétel, leves, főétel, desszert)
• ajánlattevő feladata 20 db parkolóhely biztosítása/bérlése a helyszínen
7. FESZTIVÁLOK, TEMATIKUS KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ALKALMAK (CSALÁDI NAP, KARÁCSONY, TAVASZI
CSALÁDI RENDEZVÉNY, GYEREKNAP, II. CSALÁDI NAP mely egyben a projekt záró eseménye is)
• 5 alkalom
• összesen min. 1050 fő részvételével (1-4. alkalom min. 200 fő, 5. alkalom min. 250 fő részvételével)
• ajánlattevő feladata 1. Helyszínbérlés min. 500 m2 szabadtér Bátonyterenyén. 2. Helyszínbérlés legalább
400 m2-es terület, fedett fűtött helyen Bátonyterenyén. 3. Minimum 500 m2 szabadtér Bátonyterenyén. 4 .
Helyszínbérlés legalább 400 m2-es fedett helyen Kisterenyén, az Akcióterület által meghatározott iskolában.
5. Helyszínbérlés legalább 500 m2 szabadtér Kisterenyén (terem, illetve szabadtéri helyszínek esetén
rendezvénysátor biztosítása ajánlattevő feladata)
További meghatározás a műszaki leírás terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azt a
közbeszerzési dokumentumokban a termékek részletes műszaki leírásából megismerhető.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 59710000 (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: Bátonyterenye - rendezvényszervezés TOP-5.2.1.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Bátonyterenye város
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Különböző rendezvények és programok szervezése
Különböző programok, programsorozatok szervezése és lebonyolítása:
Programelemek:
1. Külső helyszínen NAPKÖZIS TÁBOR

Kiegészítő szójegyzék

• 8 héten át napi 8 órában (tanítási szünetben) gyermekjóléti programok megvalósítása,
• létszám: min. 25 fő
• ajánlattevő feladata az étkezés biztosítása (tízórai, uzsonna, kétfogásos ebéd, desszert 25 főre)
• tízórai: 2 db szendvics, 2 db gyümölcs, 0,33 dl szénsavmentes ásványvíz, 0,33 dl szénsavmentes
gyümölcslé biztosítása
• uzsonna: 2 db szendvics, 2 db gyümölcs, 0,33 dl szénsavmentes ásványvíz, 0,33 dl szénsavmentes
gyümölcslé biztosítása
• kétfogásos ebéd: leves 0.5 dl, főétel 130 g húsnemű étel, 300 g köret és 20 dkg friss saláta biztosítása,
desszert: túrókrém 1*200g vagy 2 db min. 50gr-os túró rudi
• készségfejlesztő programok és sportprogramok lebonyolítása napi szinten (a műszaki leírásban
részletezettek alapján)
2. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK
• 2019 szeptemberétől január végéig, 18 foglalkozás és 2020. februártól június 15-ig 18 foglalkozás
összesen 36 foglalkozás
• létszám: 10-12
• min. 13 fő befogadására alkalmas programtér
• A programteret az ajánlattevő biztosítja
• ajánlattevő feladata étkezés biztosítása a résztvevők részére (szendvics)
3. MUTASD MEG MIT TUDSZ – 3 miniprojekt
• 3 alkalom
• 150 fő részvételével
• ajánlattevő feladata Bátonyterenyén belül min. 100 m2-es terem biztosítása
• a terem paraméterei: min 100 m2-es terem, hangosítás és kivetítéstechnikát tartalmaz, legalább 150 főre
székkel rendelkezik. Fűtés és hűtéstechnikával rendelkezik
• kiállítás szervezése a célcsoport bevonásával
4. MENTÁLHIGIÉNÉS ELŐADÁS SOROZAT
• 8 alkalom
• minimális résztvevői létszám előadásonként 20 fő
• ajánlattevő feladata Bátonyterenyén belül min. 100 m2-es terem biztosítása
• a terem paraméterei: min 100 m2-es terem, hangosítás és kivetítéstechnikát tartalmaz, legalább 150 főre
székkel rendelkezik. Fűtés és hűtéstechnikával rendelkezik
5. ÁLLÁSBÖRZE
• 3 alkalom
• min. alkalmanként 200 fő részvételével
• ajánlattevő feladata Bátonyterenyén belül min. 200 fő befogadására képes terem biztosítása
• a terem paraméterei: min 200 m2-es terem, hangosítás és kivetítéstechnikát tartalmaz, legalább 200
főre székkel rendelkezik. Fűtés és hűtéstechnikával rendelkezik. Utcai bejárattal rendelkezik. Örző-védő
szolgáltatással rendelkezik. wifi vagy hotspot minimum 6GB/sec. le és feltölthetőség mellett rendelkezésre
áll.
6. SZAKMAI KONFERENCIA
• 1 alkalom
• 50 fő részvételével
• ajánlattevő feladata Bátonyterenyén belül min. 100 m2-es terem biztosítása
• a terem paraméterei: min 100 m2-es terem, hangosítás és kivetítéstechnikát tartalmaz, legalább 50 főre
székkel rendelkezik. Fűtés és hűtéstechnikával rendelkezik. Örző-védő szolgáltatással rendelkezik. wifi vagy
hotspot minimum 6GB/sec. le és feltölthetőség mellett rendelkezésre áll.
• image kommunikáció: marketing eszközök használata a konferencián 2 db rollup, 200 szórólap, 15 plakát/
rendezvény 3. 100 m2-re alkalmas hangosítás 4 darab mobil mikrofon, hangkeverő, 4000 ANSI Lumen
projektorból 2 db biztosítása rendezvényenként, 20 db táblafilc, 5 white board biztosítása rendezvényenként,
csiptetős névtábla 70 db, színes nyomtatvánnyal biztosítása rendezvényenként, 3 db jelenléti ív 4.
kommunikációs terv készítése az ajánlatkérő által a műszaki specifikációban részletezettek alapján
• 2 db roll-up 100*200 mm-es méretben, 4 színnel nyomott bannerrel
• 200db szórólap 210 g matt műnyomó A5-ös méretben, 4+4 szín c-al nyomva
• 15 db plakát B3-as benfoglaló méret, hátul öntapadós felület 4 helyen, 4+0 színnel nyomva, 210 g
műnyomó papírminőségen
• a kommunikációs terv minimum tartalmazza a kommunikációs és stratégiai célokat, célcsoportokat, az
eszközöket.
• catering biztosítása (előétel, leves, főétel, desszert)
• ajánlattevő feladata 20 db parkolóhely biztosítása/bérlése a helyszínen

7. FESZTIVÁLOK, TEMATIKUS KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ALKALMAK (CSALÁDI NAP, KARÁCSONY, TAVASZI
CSALÁDI RENDEZVÉNY, GYEREKNAP, II. CSALÁDI NAP mely egyben a projekt záró eseménye is)
• 5 alkalom
• összesen min. 1050 fő részvételével (1-4. alkalom min. 200 fő, 5. alkalom min. 250 fő részvételével)
• ajánlattevő feladata 1. Helyszínbérlés min. 500 m2 szabadtér Bátonyterenyén. 2. Helyszínbérlés legalább
400 m2-es terület, fedett fűtött helyen Bátonyterenyén. 3. Minimum 500 m2 szabadtér Bátonyterenyén. 4 .
Helyszínbérlés legalább 400 m2-es fedett helyen Kisterenyén, az Akcióterület által meghatározott iskolában.
5. Helyszínbérlés legalább 500 m2 szabadtér Kisterenyén (terem, illetve szabadtéri helyszínek esetén
rendezvénysátor biztosítása ajánlattevő feladata)
További meghatározás a műszaki leírás terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azt a
közbeszerzési dokumentumokban a termékek részletes műszaki leírásából megismerhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Pedagógus szakember többlettapasztalata (hónap) 15
2 Rendezvényszervező szakember többlettapasztalata (hónap) 15
3 Rendezvénystratégia kidolgozottsága, megvalósíthatósága, a projekt helyi viszonyainak
megfelelősége (Igen/Nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (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: TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00003
II.2.9) További információ:
TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00003 azonosítószámú, „Komplex rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása
Társadalmi együttműködést segítő komplex programok Bátonyterenyén, közösségi beavatkozási tervhez
kapcsolódóan” tárgyú projekt.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bátonyterenye - rendezvényszervezés TOP-5.2.1.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MediaSales Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71366674
Postai cím: Kertész Utca 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
E-mail: gerzsenyi.tamas@mediasales.hu
Telefon: +36 209402706
Internetcím(ek): (URL) www.mediasales.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13912963242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 65400000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59710000
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:
rendezvénytechnika, rendezvény biztosítás, catering, pedagógusi szolgáltatás
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: MediaSales Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71366674
Postai cím: Kertész Utca 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13912963242
Hivatalos név: VM.komm Kommunikációs Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42731845
Postai cím: Pannónia Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13253679241
Hivatalos név: One PR Tanácsadó Kft

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60309947
Postai cím: Rákóczi Út 62
Város: Ercsi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2451
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14566802207
Hivatalos név: Newevent Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46483034
Postai cím: Baranyai Tér 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25062625243
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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (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

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (23356/2019)
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: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csavanyák Rita
Telefon: +36 66241782
E-mail: csavanyak.rita@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.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: Sportok háza és sportszálláshelyek kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001067112018
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:
I. ütem: „SPORTSZÁLLÁSHELYEK kialakítása a SPORTOK HÁZÁBAN”
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városi Sportcsarnok területén jelenleg is működő Sport
Hotel átalakítását, korszerűsítését tervezi, amelyet két ütemben kíván megvalósítani.
A két ütem építés-technológiailag és időben is szorosan összefügg egymással.
Az I. ütem a szálláshelyfejlesztésről szól, amely szinte minden szintet érint. A II. ütem a küzdőtér
fejlesztéséről és az épület további szintjeinek felújításáról, átalakításáról rendelkezik, amely során további
működéshez szükséges helyiségek (irodák, lakószobák, öltözők, vizesblokkok) kialakítására, felújítására
kerül sor.
Az I. ütemben a szálláshely-fejlesztésével kapcsolatos kiegészítő helyiségek, funkciók fejlesztésére is sor
kerül az alábbi felosztás szerint.
FÖLDSZINT:
24 órás recepció és fogadótér kialakítása:
szükséges építészeti átalakítások, felújítások:
- Sportorvosi rendelő, akadálymentes WC, lépcső alatti raktár elbontása.
- A szerkezet adottságainak figyelembevételével átlátható, szellős fogadótér létrehozása.
- Lépcsőház felújítása.
- Jelenlegi porta mögötti kertiszerszám tároló átköltöztetése az egykori hőközpont helyére.
ELSŐ EMELET:
szükséges építészeti átalakítások, felújítások:
- 4 db két férőhelyes meglévő hotelszoba átépítése, felújítása az új szobákkal azonos elrendezésben.
- 1 db 4 férőhelyes új lakosztály kialakítása a jelenleg érvényes szabályzás figyelembevételével.
- Folyosó felújítása a recepció lépcsőháza és a „B” oldali menekülő lépcsőház közötti szakaszon. Társalgó
tér kialakítása a lift előterében.
MÁSODIK EMELET:
szükséges építészeti átalakítások, felújítások:
- 7 db két férőhelyes meglévő hotelszoba átépítése, felújítása az új szobákkal azonos elrendezésben.
- Folyosó felújítása a recepció lépcsőháza és a „B” oldali menekülő lépcsőház közötti szakaszon.
Az épület gépészeti és villamos hálózatának, berendezéseinek korszerűsítésére is sor kerül, valamint a
szobák, helyiségek berendezéseinek eszközbeszerzése is megtörténik.
II. ütem: „Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban”
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városi Sportcsarnok területén jelenleg is működő Sport
Hotel és Sportcsarnok átalakítását, korszerűsítését tervezi, amelyet két ütemben kíván megvalósítani.
A két ütem építés-technológiailag és időben is szorosan összefügg egymással.
Az I. ütem a szálláshely-fejlesztésről szól, amely szinte minden szintet érint. A II. ütem a küzdőtér
fejlesztéséről és az épület további szintjeinek felújításáról, átalakításáról rendelkezik, amely során további
működéshez szükséges helyiségek (irodák, lakószobák, öltözők, vizesblokkok) kialakítására, felújítására
kerül sor.
Az II. ütemben az I. ütemben nem érintett részek, funkciók fejlesztésére is sor kerül az alábbi felosztás
szerint.
FELÚJÍTANDÓ FUNKCIÓCSOPORTOK:
LELÁTÓ ÉS CSARNOKTÉR FELÚJÍTÁSA
Sportpadló, lelátó, csarnoktér
BEJÁRATOK, LÉPCSŐHÁZAK, FOLYOSÓK

VIZESBLOKKOK
VIP-RÉSZLEG
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 938139273 (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: Sportok háza és sportszálláshelyek kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 34.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. ütem: A „Sportszálláshelyek kialakítása a Sportok Házában” megnevezésű projekt keretében a felújítással
érintett helyiségek hasznos alapterülete összesen: 619,65 m2.
II. ütem: A „Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban” megnevezésű projekt keretében a
felújítással érintett helyiségek hasznos alapterülete összesen: 5351,00 m2.
I. ütem: „SPORTSZÁLLÁSHELYEK kialakítása a SPORTOK HÁZÁBAN”
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városi Sportcsarnok területén jelenleg is működő Sport
Hotel átalakítását, korszerűsítését tervezi, amelyet két ütemben kíván megvalósítani.
A két ütem építés-technológiailag és időben is szorosan összefügg egymással.
Az I. ütem a szálláshelyfejlesztésről szól, amely szinte minden szintet érint. A II. ütem a küzdőtér
fejlesztéséről és az épület további szintjeinek felújításáról, átalakításáról rendelkezik, amely során további
működéshez szükséges helyiségek (irodák, lakószobák, öltözők, vizesblokkok) kialakítására, felújítására
kerül sor.
Az I. ütemben a szálláshely-fejlesztésével kapcsolatos kiegészítő helyiségek, funkciók fejlesztésére is sor
kerül az alábbi felosztás szerint.
FÖLDSZINT:
24 órás recepció és fogadótér kialakítása:
szükséges építészeti átalakítások, felújítások:
- Sportorvosi rendelő, akadálymentes WC, lépcső alatti raktár elbontása.
- A szerkezet adottságainak figyelembevételével átlátható, szellős fogadótér létrehozása.
- Lépcsőház felújítása.
- Jelenlegi porta mögötti kertiszerszám tároló átköltöztetése az egykori hőközpont helyére.
ELSŐ EMELET:
szükséges építészeti átalakítások, felújítások:
- 4 db két férőhelyes meglévő hotelszoba átépítése, felújítása az új szobákkal azonos elrendezésben.
- 1 db 4 férőhelyes új lakosztály kialakítása a jelenleg érvényes szabályzás figyelembevételével.
- Folyosó felújítása a recepció lépcsőháza és a „B” oldali menekülő lépcsőház közötti szakaszon. Társalgó
tér kialakítása a lift előterében.
MÁSODIK EMELET:
szükséges építészeti átalakítások, felújítások:
- 7 db két férőhelyes meglévő hotelszoba átépítése, felújítása az új szobákkal azonos elrendezésben.
- Folyosó felújítása a recepció lépcsőháza és a „B” oldali menekülő lépcsőház közötti szakaszon.

Az épület gépészeti és villamos hálózatának, berendezéseinek korszerűsítésére is sor kerül, valamint a
szobák, helyiségek berendezéseinek eszközbeszerzése is megtörténik.
II. ütem: „Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban”
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városi Sportcsarnok területén jelenleg is működő Sport
Hotel és Sportcsarnok átalakítását, korszerűsítését tervezi, amelyet két ütemben kíván megvalósítani.
A két ütem építés-technológiailag és időben is szorosan összefügg egymással.
Az I. ütem a szálláshely-fejlesztésről szól, amely szinte minden szintet érint. A II. ütem a küzdőtér
fejlesztéséről és az épület további szintjeinek felújításáról, átalakításáról rendelkezik, amely során további
működéshez szükséges helyiségek (irodák, lakószobák, öltözők, vizesblokkok) kialakítására, felújítására
kerül sor.
Az II. ütemben az I. ütemben nem érintett részek, funkciók fejlesztésére is sor kerül az alábbi felosztás
szerint.
FELÚJÍTANDÓ FUNKCIÓCSOPORTOK:
LELÁTÓ ÉS CSARNOKTÉR FELÚJÍTÁSA
Sportpadló, lelátó, csarnoktér
BEJÁRATOK, LÉPCSŐHÁZAK, FOLYOSÓK
VIZESBLOKKOK
VIP-RÉSZLEG
I. ütem: A „Sportszálláshelyek kialakítása a Sportok Házában” megnevezésű projekt keretében a felújítással
érintett helyiségek hasznos alapterülete összesen: 619,65 m2.
II. ütem: A „Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban” megnevezésű projekt keretében a
felújítással érintett helyiségek hasznos alapterülete összesen: 5351,00 m2.
Ütemezés:
A munkaterület átadás ütemezetten történik.
- 1. részmunkaterület átadás: a szerződéskötést követő 10 naptári napon belül
- a nyertes ajánlattevő teljes munkaterületet kap 2019. június 3.- 2019. augusztus 30. között
- 2. részmunkaterület átadás: 2019. augusztus 30. követő három napon belül kerül átadásra
Teljesítési határidők:
- Részteljesítési határidő: a szerződéskötést követő 127 naptári napon belül (új sportpadló, világítás,
csapadékvíz rendszer felújítása, lelátó, csarnoktér, az „A” oldali márványos előcsarnok és a földszinti
vizesblokkok)
- végteljesítési határidő: a szerződéskötést követő 260 naptári napon belül
(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.Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama
hónapokban meghatározva 10
2 2.A munkavégzés során alkalmazott környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok
felsorolása és a kivitelezéssel összefüggő körny.véd. és fenntarthatósági szempontú szállítási
feladatok bemutatása 15
3 3.Az ajánlati felhívás M.2.1 alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember (személyi
állomány) többlet szakmai gyakorlati ideje (Hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 4. Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Támogatói Okirat: GF/SZKF/162/7/2017, GF/SZKF/159/8/2017
Részletes, bővebb információ a csatolmányokban szereplő dokumentumokban.
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:
01450 / 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: Sportok háza és sportszálláshelyek 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:
2019/11/29 (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: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrep@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10572795241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 883300464
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 938139273
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: építőmesteri
munkák, gépészeti munkák, elektromos munkák, műszaki szaktanácsadás
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: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10572795241
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204
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:
2019/12/06 (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

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (22957/2019)
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: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76828562
Postai cím: István Út 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bartók Béla
Telefon: +36 12313101
E-mail: kozbeszerzes@ujpest.hu
Fax: +36 12313101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujpest.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: Károlyi 25. alatti új ingatlanok megépítése VEKOP
Hivatkozási szám: EKR000679772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45211341-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Károlyi utca 25. szám alatti új ingatlanok megépítése
Budapest IV. Károlyi István utca 25 -Venetiáner utca 12-14., 70229 Hrsz. alatt 29 lakásos társasház
teljeskörű megvalósítása kivitelezési szerződés alapján. Az épület 1033 m2-es telekterületen a szomszédos
épületekhez tűzfalas csatlakozással, sorházas beépítéssel, egyetlen főépületként kerül kialakításra. A
részben alápincézett épület pincéjében gépkocsitárolók, földszintjén tárolók, gépészeti helyiségek, irodák,
felsőbb szintjein pedig lakások kerülnek kialakításra, az első és második emeleten 10-10 lakás, a harmadik
emeleten 7 lakás, míg a negyedik tetőtéri szinten 2 lakás, és gépészeti tér elosztással. A pinceszinten és
a földszinten létesülő gépkocsi férőhelyek száma 29. Az épület hőenergia ellátását elsősorban levegő-víz
kialakítású abszorpciós földgáztüzelésű hőszívattyús rendszer biztosítja.
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: Károlyi u. 25. alatti új ingatlanok megépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45211341-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest IV. Károlyi István utca 25 -Venetiáner utca 12-14.,
70229 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Károlyi utca 25. szám alatti új ingatlanok megépítése
Budapest IV. Károlyi István utca 25 -Venetiáner utca 12-14., 70229 Hrsz. alatt új 29 lakásos társasház
teljeskörű megvalósítása kivitelezési szerződés alapján. A pályázati dokumentáció részeként átadásra
kerül az építési engedélyezési tervdokumentáció és engedély, a kiviteli terv, az építtető speciális elvárásai,
a kivitelezés határidő, az organizációs, zaj, munkavégzési korlátozások stb., valamint a kivitelezés
megvalósításhoz ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és kötelezően elfogadandó szerződéstervezet is.

Az épület 1033 m2-es telekterületen a szomszédos épületekhez tűzfalas csatlakozással, sorházas
beépítéssel, egyetlen főépületként kerül kialakításra. A tervezett épület mindenben megfelel a területre
vonatkozó előírásoknak. A részben alápincézett épület pincéjében gépkocsi tárolók, földszintjén tárolók,
gépészeti helyiségek, irodák, felsőbb szintjein pedig lakások kerülnek kialakításra, az első és második
emeleten 10-10 lakás, a harmadik emeleten 7 lakás, míg a negyedik tetőtéri szinten 2 lakás, és gépészeti
tér elosztással. A pinceszinten és a földszinten létesülő gépkocsi férőhelyek száma 29. Az épület hőenergia
ellátását elsősorban levegő-víz kialakítású abszorpciós földgáztüzelésű hőszivattyús rendszer biztosítja.
A terület övezeti besorolása. L2/A-IV.1. (beépíthetőség 75%, bruttó szintterület 2,5, zöldfelület mértéke 20%,
beépítés módja sorházas).
Az épület jellemző nettó alapterület méretei:
• pinceszint 256 m2
• földszint 744 m2
• I. emelet 644 m2 + 20 m2 terasz
• II. emelet 644 m2 + 16 m2 terasz
• III. emelet 519 m2 + 74 m2 terasz
• IV. emelet 122 m2 +14 m2 terasz
Összesen 2928 m2 +123 m2 terasz
Az épület két utcafronton „L” alakot formázó alaprajzú, homlokzatai illeszkednek a csatlakozó épületek
homlokzatsíkjához. Az épület szerkesztési elveként egy alsó pilléresített szint gerendarácsára épülő
hosszvázas falszerkezetű épület, tetőtér-beépítéssel.
Az épület alapozási síkja függ a szomszédos épületekétől. A pinceszinten vízzáró kivitelű 20 cm-es
vasbeton falak készülnek, dombornyomott lemez, szivárgó rendszerrel. A homlokzati térhatároló 30cm-es
kerámia falazat hőszigeteléssel, a lakáselválasztó falak 30 cm falazóblokkok, a födém 20 cm vastagságú
vasbeton, kiegészítő hőszigeteléssel, a válaszfalak Ytong falazó elemek, a lépcső monolit vasbeton. Az
épület magastetős kialakítású, monolit hőszigetelelt vasbeton koporsófödém felett ácsolt tetőszerkezet,
betoncserép fedéssel. A teljes homlokzat dryvit rendszerű kiegészítő hőszigetelést kap, nemesvakolattal.
A jellemző padlóburkolat úsztatott aljzatra készülő greslap (konyhák, közlekedők, vizes helyiségek), illetve
laminált parketta (lakószobák, hálók). A vizes helyiségekben, illetve a konyhákban részlegesen csempe
falburkolat készül.
A belső nyílászárók jellemzően utólag beépítésre kerülő fatokos ajtók, a homlokozati nyílászárók jellemzően
műanyag szerkezetek. Az épület minden szerkezeti eleme megfelel a 2018-tól hatályba lépő hőátbocsátási
tényezőkre vonatkozó előírásoknak (20/2014.(III.7.) BM rendelet. A jellemző lakás 50-60 m2-es kétszobás
lakás, de létesül néhány nagyobb 100 m2 körüli is.
A földgázüzemű hőszivattyús fűtési és HMV rendszer mellett az épületben az elsődleges hőleadók
radiátorok, a konyhákban a főzési lehetőséget elektromos tűzhelyek biztosítják. Minden lakás
hőmennyiségmérővel, víz- és villanyáram mérőórával felszerelt, a lakások árambetáplálása 230V-os. Az
épületbe 1 db 13 m emelőmagasságú 8 személyes 5 megállós felvonó kerül beépítésre.
A kivitelezés teljesítése során Nyertes ajánlattevő kizárólag- és dokumentáltan új anyagokat alkatrészeket
építhet be.
A részletes műszaki és mennyiségi paramétereket a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező kiviteli
terv, árazatlan költségvetés, organizációs leírás, valamint megrendelői előírások tartalmazzák. Jelen eljárás
engedélyköteles építési beruházásnak minősül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 II. A III.1.3. M2. pont szerinti szakemberek alkalmassági követelményeken
felüli többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap) 20
2 II.1. A III.1.3. M2.1 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli
többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap) 8
3 II.2. A III.1.3. M2.2 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli
többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap) 6
4 II.3. A III.1.3. M2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli
többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap) 6
5 III. Többlet jótállási időtartam vállalása (hónap, minimum 0 maximum 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – I. Nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00001
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
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:
10658 / 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: Rész száma: Elnevezés: Károlyi u. 25. alatti új ingatlanok megépítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értékét és ezzel a
rendelkezésre álló pénzügyi fedeztet mértékét a tervezői költségbecslés alapján állapította meg az eljárás
megindítása előtt, ami nettó 1.040.663.901 HUF. Ezen értéket rögzítette az EKR-ben is.

A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az ajánlatok bontásáig az EKR-ben
rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét. A közbeszerzési eljárás eredménytelenné
nyilvánítható, ha a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez
az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel.
Az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tevő VivaPalazzo Zrt. – Fenstherm Kontakt Kft. közös
ajánlattevők (7800 Siklós, Szentkút u. 34. – 1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7.) ajánlati ára nettó 1.399.995.
771 HUF, ami meghaladja a nettó 1.040.663.901 HUF-t.
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a
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: 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
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: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90367913
Postai cím: Búzavirág Utca 9
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467006213
Hivatalos név: Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79436773
Postai cím: Rózsatő Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14400276243
Hivatalos név: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30894325
Postai cím: Szentkút Utca 34.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25575158202
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: Mester -Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83885055
Postai cím: Munkásotthon Utca 46.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13707824241
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:
Ajánlattevők:
érvényes:
Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12
I. Nettó ajánlati ár (nettó HUF): 1 327 936 382
II.1. A III.1.3. M2.1 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata
(minimum 0, maximum 60 hónap): 65
II.2. A III.1.3. M2.2 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata
(minimum 0, maximum 60 hónap): 62
II.3. A III.1.3. M2.3 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata
(minimum 0, maximum 60 hónap): 69
III. Többlet jótállási időtartam vállalása (hónap, minimum 0 maximum 36 hónap): 0
Ajánlattevő neve: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 7800 Siklós Szentkút Utca 34.
Ajánlattevő neve: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1081 Budapest Kun Utca 4. fsz. 7.
I. Nettó ajánlati ár (nettó HUF): 1 399 995 771
II.1. A III.1.3. M2.1 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata
(minimum 0, maximum 60 hónap): 60
II.2. A III.1.3. M2.2 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata
(minimum 0, maximum 60 hónap): 60
II.3. A III.1.3. M2.3 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata
(minimum 0, maximum 60 hónap): 60
III. Többlet jótállási időtartam vállalása (hónap, minimum 0 maximum 36 hónap): 36
érvénytelen:
I. A DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2100 Gödöllő, Búzavirág utca 9.) a
hiánypótlást nem teljesítette, nem adott be hiánypótlást így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján
érvénytelen. A Kbt. 71. § (10) bek. alapján ha a hiánypótlást nem, vagy nem az előírt határidőben
teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.
II. A Mester-Építő Fővállalkozó és Kivitelező Kft. (1042 Budapest, Munkásotthon utca 46.) Ajánlatkérő Kbt.
69. § (4) bekezdése szerinti felhívásának nem tett eleget, egyáltalán nem nyújtotta be dokumentumokat,
így az eljárást megindító felhívás III.1.2) pont P1; P2 alpontjai illetve III.1.3 pont M1 alpontja szerinti
alkalmassági minimumkövetelményeket nem igazolta. Ajánlati kötöttségét nem tartotta fenn, így ajánlatát
Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyta. A Kbt. 73. § (1) bek. d) pontja szerint érvénytelen az ajánlat, ha az
ajánlattevő „nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy
nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;”
III. A Pesti Építő Zrt. – Sasad Építő Kft. közös ajánlattevők (1112 Budapest, Rózsatő u. 10 – 1072 Budapest,
Akácfa u. 20. I. em. 9.) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásának nem tettek eleget,
egyáltalán nem nyújtottak be dokumentumokat, így az eljárást megindító felhívás III.1.2) pont P1; P2
alpontjai illetve III.1.3 pont M1 alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményeket nem igazolták. A Kbt.
73. § (1) bek. d) pontja szerint érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő „
nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta
megfelelően a
követelményeknek való megfelelést;”
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019/11/25 (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 Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (22361/2019)
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: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42343606
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Balatoni Zoltán
Telefon: +36 14524571
E-mail: balatoni.zoltan@spabudapest.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.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
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: Széchenyi fürdőben napozó teraszok felújítása
Hivatkozási szám: EKR001161052019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212290-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tetők felújítása VI. ütem (uszodai napozó teraszok padlójának felújítása)Az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es számú
tetőterasz padló tervezési-engedélyeztetési, bontási, felmérési, illetve felújítási munkái.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 99995949 (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: Széchenyi fürdőben napozó teraszok felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212290-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Széchenyi Uszoda és Gyógyfürdő (1146 Budapest, Állatkerti
krt. 9-11. hrsz. 29732/11
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tetők felújítása VI. ütem (uszodai napozó teraszok padlójának felújítása)Az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es számú
tetőterasz padló tervezési-engedélyeztetési, bontási, felmérési, illetve felújítási munkái. A napozó teraszok
összes területe hozzávetőleg 200m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás vállalása:.. hónap 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (…………….Ft.) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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: Széchenyi fürdőben napozó teraszok 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:
2019/10/08 (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: First 2008 Ingatlan Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21091106
Postai cím: Póth Irén Utca 85/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
E-mail: first2008kft@gmail.com
Telefon: +36 302104203
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14410907243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 99000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 99995949
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: First 2008 Ingatlan Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21091106
Postai cím: Póth Irén Utca 85/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14410907243
Hivatalos név: Plus Ultra Kereskedelni és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61231412
Postai cím: Szent Benedek Park 1
Város: Fót
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24116013213
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:
2019/11/19 (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 (23403/2019)
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: Kelenföld Divízió fedett autóbuszbeálló,napelemmel
Hivatkozási szám: EKR000826402019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45223200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
ATÜI Kelenföld Divízió autóbusz telephely fedett autóbuszbeálló tervezése, engedélyeztetése és
kivitelezése, napelemes rendszer telepítésével.
A Kelenföldi autóbuszgarázs két külön betáplálással rendelkezik, melyek közül az egyik a telephelyi villamos
energia ellátást biztosítja (0,4 kV), a másik pedig az elektromos buszok töltéséhez került kiépítésre (10 kV,
10/0,4 kV saját transzformációval.)
Az elektromos buszok töltése és a telephelyi áramellátás napelemmel történő működtetése a jelenlegi
hálózati kialakítás miatt nem lehetséges, ezért szükséges a villamos energia igény biztosításának
napelemes rendszer telepítésével történő kiváltása.
A tervezési és a kivitelezési feladat részletes bemutatását, illetve a részletes műszaki követelményeket a
műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 46.§ (3) bek.re.
A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok
részét képező műszaki leírás 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: 140000000 (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: Kelenföld Divízió fedett autóbuszbeálló,napelemmel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45223200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A BKV Zrt. alábbi telephelye:
BKV Zrt. Kelenföld Divízió Autóbusz járműtelep (1113 Budapest, Hamzsabégi út 55.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ATÜI Kelenföld Divízió autóbusz telephely fedett autóbuszbeálló tervezése, engedélyeztetése és
kivitelezése, napelemes rendszer telepítésével.

A Kelenföldi autóbuszgarázs két külön betáplálással rendelkezik, melyek közül az egyik a telephelyi villamos
energia ellátást biztosítja (0,4 kV), a másik pedig az elektromos buszok töltéséhez került kiépítésre (10 kV,
10/0,4 kV saját transzformációval.)
Az elektromos buszok töltése és a telephelyi áramellátás napelemmel történő működtetése a jelenlegi
hálózati kialakítás miatt nem lehetséges, ezért szükséges a villamos energia igény biztosításának
napelemes rendszer telepítésével történő kiváltása.
A tervezési és a kivitelezési feladat részletes bemutatását, illetve a részletes műszaki követelményeket a
műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 46.§ (3) bek.re.
Ajánlatkérő előírja, hogy a műszaki alkalmasság M2. pontjában meghatározott, a teljesítésbe bevonni
kívánt és az ajánlatban megjelölt szakember(ek) legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott „V”, „T”, „G”, „MV-VI” jogosultsággal vagy ezzel egyenértékű
jogosultsággal szerepeljenek a kamarai névjegyzékben. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz
eleget az a szerződéskötés időpontjáig a nyilatkozatában foglalt kötelezettségeknek és az általa megjelölt
szakemberek bármelyike nem szerepel a kamarai névjegyzékben az előírt jogosultsággal, azt ajánlatkérő
jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá
az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő mentesül a vele szemben a szerződéskötési
kötelezettség alól a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Szakmai ajánlat részeként:
• Ajánlattevő köteles benyújtani a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező költségvetést beárazva.
• Ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott napelem rendszerre vonatkozó gyártói adatlap, és/vagy gyártói
műszaki dokumentáció másolati példányát.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell arról, hogy:
• a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja,
• nyertessége esetén a szerződés megkötéséig legalább 50 millió Ft/év és 10 millió Ft/kár összeghatárokat
elérő értékű felelősségbiztosítást köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti,
• hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott
vagy ezzel egyenértékű, a felhívás jelen pontjában meghatározott jogosultsággal szerepel(nek), vagy
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelni fog(nak) a kamarai névjegyzékben;
• 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 Vállalt többletjótállás (0-48 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen ajánlati ár Ft(terv.,eng.,kivitelez.) 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:

Az értékelés során kiadható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Az értékelés módszere: 1. szempont: egyenes arányosítás, 2. szempont: fordított arányosítás
A módszerek részletes ismertetése az 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: 1 Rész száma: Elnevezés: Kelenföld Divízió fedett autóbuszbeálló,napelemmel
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:
2019/12/02 (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: Buildgreen Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82314420
Postai cím: Raktár Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.fodor@buildgreenkft.hu
Telefon: +36 204674872
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23113842207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 264000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 140000000
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: tartószerkezet
tervezés; tartószerkezet építés; minőség-ellenőrzés; műszaki vezetői tevékenység; napelem
rendszerek kiépítése; építményvillamossági tervezői tevékenység
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: ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55927310
Postai cím: Váci Út 72-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: edina.jakab@elmu-emasz.hu
Telefon: +36 203970831

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 26501817241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 149999999 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: Profitexpert Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59669230
Postai cím: Bartók Béla Út 152/H
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10527087243
Hivatalos név: Novoterm-96 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56584840
Postai cím: Címer u. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12108253243
Hivatalos név: Buildgreen Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82314420
Postai cím: Raktár Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23113842207
Hivatalos név: Épületenergetic Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60044886
Postai cím: Katód Utca 5. 1.em.2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23893630241
Hivatalos név: ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55927310
Postai cím: Váci Út 72-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26501817241
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:
2019/07/03 (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:
A nyertes ajánlattevő kis,-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló tv. szerinti minősítése:
mikrovállalkozás.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (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

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (23426/2019)
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):
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
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: Autóbuszokhoz gömbcsukló alkatrészek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000971252019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34324000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Autóbuszokhoz gömbcsukló alkatrészek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.
Tervezett mennyiség: összesen 3660 db/36 hónap
A részletezést a további közbeszerzési útmutató 2. sz. melléklete (ajánlati árak táblázata) tartalmazza. A
műszaki feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
A megadott mennyiségek tapasztalati mennyiségek, melyek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok
felhasználásával, a beszerzés mennyiségének az ÁFA nélküli ajánlati összár egyértelmű meghatározása
érdekében történt, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek.
Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés
mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22964925 (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: Autóbuszokhoz gömbcsukló alkatrészek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34324000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A BKV Zrt. budapesti autóbusz-trolibusz telephelyei.
Részletesen L. a szerződéstervezetben.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Autóbuszokhoz gömbcsukló alkatrészek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.
Tervezett mennyiség: 3660 db/36 hónap
A szállítandó alkatrészek részletezését a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete (ajánlati árak
táblázata) tartalmazza.
A mellékletben szerepelő mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek
meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott
elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek

megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek.
Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.
A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a műszaki leírásban, illetve az
ártáblázatban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is
elfogad.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat
mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát
képező tételek szállítását is megrendelje tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a
szerződés módosítása nélkül, a szerződésben foglalt egyéb feltételek figyelembevételével, ajánlattevő erre
vonatkozó árajánlatának ajánlatkérő általi elfogadásával rendelhetők és szállíthatók.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
- a megajánlott termékek műszaki és minőségi paraméterei megfelelnek a vonatkozó ENSZ-EGB előírásban
meghatározottaknak;
- járműgyártói/főegységgyártói termékek megajánlása esetén: a megajánlott termékeken, vagy ha ez nem
lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó/főegységgyártó logója/megnevezése szerepelni fog, továbbá,
hogy a megajánlott termékeket az eredeti gyártói csomagolásban szállítja;
- amennyiben valamelyik termékhez a termék gyártója biztosítja a beépítéshez szükséges tömítéseket,
csatlakozó elemeket, azokat Ajánlatkérő részére szállításkor díjmentesen át kell adnia.
- helyettesítő termék megajánlása esetén: nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt a
megajánlott tételt szállítja.
- a vállalt jótállás időtartama átvételtől számított legalább 12 hónap;
- a jótállással kapcsolatos, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételeket elfogadja;
- a szállításra vállalt teljesítési határidő legfeljebb 5 munkanap;
- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja;
- tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött
kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését
igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő,
- az ajánlatkérő honlapján 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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Járműgyártói/Főegységgyártói/ Első beépítésű termékek megajánlása
(Ft/12 hónap) 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:
Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 0-10
1. részszempont esetében az értékelés módszere: arányosítás.
2. részszempont esetében az értékelés módszere: fordított arányosítás
A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban található.

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-94/19 Rész száma: Elnevezés: Autóbuszokhoz gömbcsukló alkatrészek 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:
2019/11/28 (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: PRIM-VOL TRADE Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81987687
Postai cím: Ozmán utca 3
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: bsandor@primvol.hu
Telefon: +36 209329751
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52536644
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12534773209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23900000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22964925
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: Variens Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23610747
Postai cím: Kiskőrösi Út 1
Város: Soltvadkert
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6230
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10517954203
Hivatalos név: PRIM-VOL TRADE Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81987687
Postai cím: Ozmán utca 3
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12534773209
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:
2019/07/31 (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:
2019/12/03 (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

CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. (23203/2019)
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: CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12097692
Postai cím: Ipar Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korossy Emese
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 10000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ced.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ced.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: közfeladatot ellátó szerv
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: gazdaságfejlesztés
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: személy gépjármű bérlet flottaüzemeltetéssel
Hivatkozási szám: EKR001090822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1-3 kategóriába sorolt személygépjárművek bérlete a hozzá kapcsolódó flottarendszerű üzemeltetési
szolgáltatással.
1. kategória - Skoda Octavia Combi Style 1.6 CR TDI DSG SCR vagy azzal egyenértékű személygépjármű –
1 db
2. kategória - Opel Insignia 1.5. Turbo Start/Stop 122kw/165 LE vagy Opel Grandland X vagy azzal
egyenértékű személygépjármű – 2 db
3. kategória - Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet AllGRIP 6AT vagy Suzuki VITARA 1.4 BoosterJet AllGRIP 6AT
vagy azzal egyenértékű személygépjármű – 9 db
bérlete a hozzá kapcsolódó flottarendszerű üzemeltetési szolgáltatással
A személygépjárművekre vonatkozó szakmai elvárások, az egyenértékűségre vonatkozó feltételek a
közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott MŰSZAKI LEÍRÁS c. dokumentumban szerepel.
Flottarendszerű üzemeltetési szolgáltatások:
&#61607; Téli és nyári gumi biztosítása és évszaknak megfelelő cseréje.
&#61607; Gumiabroncs csere szükséges esetben rendeltetésszerű használat mellett.
&#61607; Gépjármű rendeltetésszerű használata mellett bekövetkezett meghibásodások térítésmentes
javítása, rendeltetéstől bizonyítottan eltérő használat mellett bekövetkezett meghibásodások esetén előzetes
egyeztetést követően térítésköteles javítás.
&#61607; Továbbszámlázott tételt is tartalmazó javítási munkák a normál elhasználódás alá nem tartozó
meghibásodás, rongálódás esetén, melyet a saját biztosítás terhére rendezni nem lehet. Ha az ehhez
kapcsolódó szolgáltatás, anyagbeszerzés értéke meghaladja a havi 50.000 forintot, Bérbeadó ezt előzetesen
engedélyeztetni köteles Bérlővel
&#61607; Belföldi segélyszolgálat keretében az alábbi szolgáltatások biztosítása:
o 24-órás telefonos segélyszolgálat
o üzemképesség helyreállítása a helyszínen, amennyiben ez nem lehetséges gépkocsi szervizbe szállítása,
gépkocsivezető és utasok elszállítása
o gépkocsi tárolása, amennyiben a szervizbe szállítás aznap nem lehetséges
o csere gépkocsi biztosítása a bejelentéstől számítva 3 órán belül a műszaki hiba / baleset helyszínére
szállítva
&#61607; Kiemelt ügyfélmenedzser és dedikált napi kapcsolattartó rendelkezésre állása munkanapokon
munkaidőben.
&#61607; Gépjárműadó megfizetése.
&#61607; Cégautó adó megfizetése.
&#61607; Kötelező felelősségbiztosítás megfizetése a baleseti különadóval együtt.
&#61607; Éves magyarországi autópálya-matrica biztosítása
&#61607; Európai kiterjesztésű teljes körű CASCO biztosítás (önrész 10%, de maximum 100.000,- Ft).
&#61607; Teljes körű bírság – és kár- valamint szabálysértés ügyintézés biztosítása.
&#61607; Kötelező műszaki vizsgálatok, revíziók elvégzése.
&#61607; KRESZ tartozékok folyamatos és naprakész biztosítása.
&#61607; Rendszeres karbantartás biztosítása.
&#61607; Igény esetén, egy garnitúra hólánc biztosítása minden gépkocsihoz.
&#61607; Rendszeres riportok és kimutatások a Bérlő részére a bérlő előzetes jelzése és igénye alapján.
&#61607; Utas balesetbiztosítás belföldön és Európa területén
&#61607; Karbantartási- és szervizszolgáltatások ellátása, kötelező szervizek elvégzése

&#61607; Hozom-viszem szolgáltatás (gépjárművek díjtalan mozgatása telephely és szerviz között)
&#61607; Tetőcsomagtartó biztosítása
&#61607; Bérlő adatszolgáltatása alapján az időszakos karbantartási munkák szükségességének
figyelemmel kísérése, Bérlő értesítése
&#61607; Bérlővel egyeztetett tartalmú, naprakész elektronikus adatbázis vezetése a gépjárműparkról
&#61607; Havi jelentés készítése és megküldése rendszámonkénti bontásban az üzemeltetés összes
költségéről (Rendszeres riportok)
&#61607; Félévente elemzés készítése a járműpark állapotáról
&#61607; GPS berendezés beszerelése, navigációs térkép folyamatos frissítése a műszaki leírás szerint
&#61607; Eseti bérlet. Bérautó biztosítása letéti díj nélkül.
Ajánlattevő feladata továbbá:
1. A gépjárművek forgalomba helyezése és ennek teljes költségviselése
2. A forgalomban való részvételhez szükséges okmányok, engedélyek nyomon követése, beszerzése,
nyilvántartása
3. Biztosító által kiadott díjfizetési igazoló és Nemzetközi biztosítási kártya rendelkezésre bocsátása
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: szgépjármű bérleti szerződés flottaüzemeltetéssel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A gépjárművek Ajánlatkérő birtokába adásának helye az
Ajánlatkérő 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23 címe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1-3 kategóriába sorolt személygépjárművek bérlete a hozzá kapcsolódó flottarendszerű üzemeltetési
szolgáltatással
1. kategória - Skoda Octavia Combi Style 1.6 CR TDI DSG SCR vagy azzal egyenértékű személygépjármű –
1 db
2. kategória - Opel Insignia 1.5. Turbo Start/Stop 122kw/165 LE vagy Opel Grandland X vagy azzal
egyenértékű személygépjármű – 2 db
3. kategória - Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet AllGRIP 6AT vagy Suzuki VITARA BoosterJet 1.4 AllGRIP 6AT
vagy azzal egyenértékű személygépjármű – 9 db
bérlete a hozzá kapcsolódó flottarendszerű üzemeltetési szolgáltatással
A személygépjárművekre vonatkozó szakmai elvárások, az egyenértékűségre vonatkozó feltételek a
közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott MŰSZAKI LEÍRÁS c. dokumentumban szerepel.
Flottarendszerű üzemeltetési szolgáltatások:
&#61607; Téli és nyári gumi biztosítása és évszaknak megfelelő cseréje.
&#61607; Gumiabroncs csere szükséges esetben rendeltetésszerű használat mellett.
&#61607; Gépjármű rendeltetésszerű használata mellett bekövetkezett meghibásodások térítésmentes
javítása, rendeltetéstől bizonyítottan eltérő használat mellett bekövetkezett meghibásodások esetén előzetes
egyeztetést követően térítésköteles javítás.
&#61607; Továbbszámlázott tételt is tartalmazó javítási munkák a normál elhasználódás alá nem tartozó
meghibásodás, rongálódás esetén, melyet a saját biztosítás terhére rendezni nem lehet. Ha az ehhez

kapcsolódó szolgáltatás, anyagbeszerzés értéke meghaladja a havi 50.000 forintot, Bérbeadó ezt előzetesen
engedélyeztetni köteles Bérlővel
&#61607; Belföldi segélyszolgálat keretében az alábbi szolgáltatások biztosítása:
o 24-órás telefonos segélyszolgálat
o üzemképesség helyreállítása a helyszínen, amennyiben ez nem lehetséges gépkocsi szervizbe szállítása,
gépkocsivezető és utasok elszállítása
o gépkocsi tárolása, amennyiben a szervizbe szállítás aznap nem lehetséges
o csere gépkocsi biztosítása a bejelentéstől számítva 3 órán belül a műszaki hiba / baleset helyszínére
szállítva
&#61607; Kiemelt ügyfélmenedzser és dedikált napi kapcsolattartó rendelkezésre állása munkanapokon
munkaidőben.
&#61607; Gépjárműadó megfizetése.
&#61607; Cégautó adó megfizetése.
&#61607; Kötelező felelősségbiztosítás megfizetése a baleseti különadóval együtt.
&#61607; Éves magyarországi autópálya-matrica biztosítása
&#61607; Európai kiterjesztésű teljes körű CASCO biztosítás (önrész 10%, de maximum 100.000,- Ft).
&#61607; Teljes körű bírság – és kár- valamint szabálysértés ügyintézés biztosítása.
&#61607; Kötelező műszaki vizsgálatok, revíziók elvégzése.
&#61607; KRESZ tartozékok folyamatos és naprakész biztosítása.
&#61607; Rendszeres karbantartás biztosítása.
&#61607; Igény esetén, egy garnitúra hólánc biztosítása minden gépkocsihoz.
&#61607; Rendszeres riportok és kimutatások a Bérlő részére a bérlő előzetes jelzése és igénye alapján.
&#61607; Utas balesetbiztosítás belföldön és Európa területén
&#61607; Karbantartási- és szervizszolgáltatások ellátása, kötelező szervizek elvégzése
&#61607; Hozom-viszem szolgáltatás (gépjárművek díjtalan mozgatása telephely és szerviz között)
&#61607; Tetőcsomagtartó biztosítása
&#61607; Bérlő adatszolgáltatása alapján az időszakos karbantartási munkák szükségességének
figyelemmel kísérése, Bérlő értesítése
&#61607; Bérlővel egyeztetett tartalmú, naprakész elektronikus adatbázis vezetése a gépjárműparkról
&#61607; Havi jelentés készítése és megküldése rendszámonkénti bontásban az üzemeltetés összes
költségéről (Rendszeres riportok)
&#61607; Félévente elemzés készítése a járműpark állapotáról
&#61607; GPS berendezés beszerelése, navigációs térkép folyamatos frissítése a műszaki leírás szerint
&#61607; Eseti bérlet. Bérautó biztosítása letéti díj nélkül.
Ajánlattevő feladata továbbá:
1.A gépjárművek forgalomba helyezése és ennek teljes költségviselése
2.A forgalomban való részvételhez szükséges okmányok, engedélyek nyomon követése, beszerzése,
nyilvántartása
3.Biztosító által kiadott díjfizetési igazoló és Nemzetközi biztosítási kártya rendelkezésre bocsátása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 személygépjármű birtokba adására vonatkozóan vállalt határidő (max 1
hónap = 30 naptári nap) 25
x Költség szempont – 1 Bérleti díj flottakezeléssel az Ajánlati Felhívás II.1.4. pontjába írt AT feladata
részben írtakra kiterjedően: (nettó HUF/hó/12 db gépjármű felolvasó lap szerint)fordított arányosítás
55
2 Malusz km költsége (nettó HUF/km)/fordított arányosítás 10
Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: szgépjármű bérleti szerződés flottaüzemeltetéssel
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x 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
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Autó Bartex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56870161
Postai cím: Kaptár Utca 3
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: iker.edit@suzukibarta.hu
Telefon: +36 301801000
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118256207
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:
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: Autó Bartex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56870161
Postai cím: Kaptár Utca 3
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118256207
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:
2019/08/29 (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:
Az ajánlattevő visszalépett a szerződés megkötésétől.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (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

Csurgó Város Önkormányzata (23593/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csurgó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84599061
Postai cím: Széchenyi tér 2.
Város: Csurgó
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8840
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füstös János
Telefon: +36 82471388
E-mail: polgarmester@csurgo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csurgo.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: Kerékpáros turizmus fejlesztése Csurgó településen
Hivatkozási szám: EKR001137002019
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:
„Kerékpáros turizmus fejlesztése Csurgó településen” című, TOP-1.2.1-16-SO1-2017-00003 azonosító
számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében
Az építés célja a település déli határa (Fenyőfarm) és a sportcsarnok között a fenntartható közleke-dési
forma, a kerékpározás biztonságos lefolyásának biztosítása. A tervezett kerékpáros létesít-mény hossza
3311 méter, mely hat szakaszon három különböző típussal a soraiban megszakítás nélkül tudja majd
biztosítani a kerékpárosok célba vezetését. Első szakasz: egy oldali, kétirányú, lakott területen kívüli
kerékpárút (344 méter). Második szakasz: kétoldali, irányhelyes nyompár (1060 méter). Harmadik szakasz:
elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (950 méter). Negyedik szakasz: egy oldali, kétirányú, lakott területi
kerékpárút (293 méter). Ötödik szakasz: kétoldali, irányhelyes nyompár (430 méter). Hatodik szakasz:
kisforgalmú, kerékpározható utca (234 méter).
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
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: 169919958 (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: Kerékpáros turizmus fejlesztése Csurgó településen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45233162-2

Kiegészítő szójegyzék

45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Csurgó közigazgatási területe, hrsz-ek: Csurgó 0301, 0300/1,
0300/2, 1171/1, 1172/1, 1845/7, 1239/2, 1216, 1151/1, 947/3, 1130, 1137, 991 hrsz.-ú ingatlanok,
vagy ami ezen helyrajzi számokból képződik

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Kerékpáros turizmus fejlesztése Csurgó településen” című, TOP-1.2.1-16-SO1-2017-00003 azonosító
számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében
Az építés célja a település déli határa (Fenyőfarm) és a sportcsarnok között a fenntartható közlekedési
forma, a kerékpározás biztonságos lefolyásának biztosítása. A tervezett kerékpáros létesítmény hossza
3311 méter, mely hat szakaszon három különböző típussal a soraiban megszakítás nélkül tudja majd
biztosítani a kerékpárosok célba vezetését. Első szakasz: egy oldali, kétirányú, lakott területen kívüli
kerékpárút (344 méter). Második szakasz: kétoldali, irányhelyes nyompár (1060 méter). Harmadik szakasz:
elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (950 méter). Negyedik szakasz: egy oldali, kétirányú, lakott területi
kerékpárút (293 méter). Ötödik szakasz: kétoldali, irányhelyes nyompár (430 méter). Hatodik szakasz:
kisforgalmú, kerékpározható utca (234 méter).
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció
tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokol-ja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű do-logra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyúj-tott 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 érte-ni kell
alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban
az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az
egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el
azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól
akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszer-zési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése
értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely eu-rópai szabványt,
európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai
szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha
ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre
vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani,
hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szol-gáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az
ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költség-vetés 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.
(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 vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 1,5
2 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai gyakorlata
(többlettapasztalata) (minimum 0 hónap, maximum 36 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-SO1-2017-00003
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kerékpáros turizmus fejlesztése Csurgó 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:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Novics és Társa Közműépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29845602
Postai cím: Tallián Andor Utca 11/A
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
E-mail: novicspeter@novicskft.hu
Telefon: +36 309297391
Internetcím(ek): (URL) www.novicskft.hu
Fax: +36 82553592
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11483416214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 160732400
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 169919958
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: Tételszám:
213 000 Irtás, Tételszám: 323 300 Kötőrétegenként építhető aszfaltkeverék, Tételszám: 323 400
Kopórétegenként
építhető pályaszerkezeti rétegek
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: Novics és Társa Közműépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29845602
Postai cím: Tallián Andor Utca 11/A
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11483416214
Hivatalos név: Gáz Kanizsa Épszer Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40116523
Postai cím: Tárház Utca 6
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11530264220
Hivatalos név: KÖZÚT Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50905861
Postai cím: Rákóczi Utca 15
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10305344214
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:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/04 (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

Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (23565/2019)
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: Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38607170
Postai cím: Oláh Gábor Utca 5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schidlik Zoltán
Telefon: +36 205010604
E-mail: tenderztanacsado@gmail.com
Fax: +36 52514418
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.debrecenisportcentrum.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.debrecenisportcentrum.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)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.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: Sportuszoda felújítása
Hivatkozási szám: EKR001465802019
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:
Víz- és épületgépészeti, burkolat felújítások, asztalosipari és szerkezeti javítások:
- 36t szűrőtöltet csere, 51 db pillangószelep csere, 15 db motoros golyóscsap csere, 11 db vízforgató
szivattyú felújítás, 13 db szivattyú csere, 1 db kiegyenlítő tározó bővítés, 1 db hűtőegység beépítés,
pelyhesítőszer és algagátlószer adagolás és vegyszermérő automatika kiépítése, lemezes hőcserélő
felújítás.
- Medenceterek, öltözők, zuhanyzók, teraszok (összesen: 2177 m2 felület) burkolása a meglévő burkolat
elbontása és előírás szerinti vízszigetelés kialakítása után.
- 495 fm kültéri korlát festése, mázolása.
- öltözőszekrények, ajtólapok cseréje, javítása.
Medencetér árnyékolás kiépítése: az épület DK és DNY homlokzatának belső árnyékolása 214 m2
motoros, 309 m2 kézi működtetésű, és 200m2 egyedi alakos, fix alukeretes napháló beépítésével a beltéri
medencetéri nyílászárókra.
A további információkat, a részletes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a
további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
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. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az
egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 208248708 (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: Sportuszoda felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45212190-4

Kiegészítő szójegyzék

45350000-5
45421000-4
45430000-0
45431000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Sportuszoda, 4028 Debrecen, Zákány u. 4.
(10796/14 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Víz- és épületgépészeti, burkolat felújítások, asztalosipari és szerkezeti javítások:
- 36t szűrőtöltet csere, 51 db pillangószelep csere, 15 db motoros golyóscsap csere, 11 db vízforgató
szivattyú felújítás, 13 db szivattyú csere, 1 db kiegyenlítő tározó bővítés, 1 db hűtőegység beépítés,
pelyhesítőszer és algagátlószer adagolás és vegyszermérő automatika kiépítése, lemezes hőcserélő
felújítás.
- Medenceterek, öltözők, zuhanyzók, teraszok (összesen: 2177 m2 felület) burkolása a meglévő burkolat
elbontása és előírás szerinti vízszigetelés kialakítása után.
- 495 fm kültéri korlát festése, mázolása.
- öltözőszekrények, ajtólapok cseréje, javítása.
Medencetér árnyékolás kiépítése: az épület DK és DNY homlokzatának belső árnyékolása 214 m2
motoros, 309 m2 kézi működtetésű, és 200m2 egyedi alakos, fix alukeretes napháló beépítésével a beltéri
medencetéri nyílászárókra.
A további információkat, a részletes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a
további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
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. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az
egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki
uszodagépészeti munkák kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/
nem) 10
2 2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki napháló telepítési munkák
kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 3. Jótállás vállalt időtartama (min. 12 hónap, max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

A II.1.5) és II.2.7) pontban megadott teljesítési határidőn belül az 50 m-es medencetesthez köthető
valamennyi felújítási munkálat elvégzése és a medence üzemképes állapotban történő átadásának
részhatárideje: 2020. január 13. napja.
Ajánlatkérő előteljesítést mind a részhatáridő, mind a véghatáridő vonatkozásában elfogad.
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: Sportuszoda 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:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DH-SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92209695
Postai cím: Füredi Út 76
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: szervizkft@dhszerviz.hu
Telefon: +36 52460322
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11986270209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 208630668
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 208248708
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: építészeti munkák
részteljesítése, épületgépészeti munkák részteljesítése, épületvillamossági munkák részteljesítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Mester -Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83885055
Postai cím: Munkásotthon Utca 46.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13707824241
Hivatalos név: DH-SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92209695
Postai cím: Füredi Út 76
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11986270209
Hivatalos név: MIMAX Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Kereskedelmi BT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23359752
Postai cím: Török Ignác Utca 2
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22824415209
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:
2019/11/14 (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:
2019/12/04 (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

Dunaújvárosi Tankerületi Központ (23513/2019)
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: Dunaújvárosi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14664016
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 1/A
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna
Telefon: +36 25795213
E-mail: sarolta.nemeth@kk.gov.hu
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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: Cece EFOP412 kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001029682019
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:
Cece EFOP412 kivitelezés – 1. ütem
Emelet ráépítés: 4db tanterem 217,3 m2, Könyvtár 84,58 m2, Közlekedő 68,83 m2, Tároló 14,87 m2,
Akadálymentes mosdó 4,84 m2
Homlokzat hőszigetelés: Emelet ráépítés alatti szint és lift körüli falszakasz 383 m2
Tornacsarnok: 1. ütem és nyaktag 527,87 m2
Burkolat felújítás összesen 1033,93 m2
Ajánlatkérő a „nyaktag” fogalma alatt a kivitelezéssel érintett ingatlanon belül az önálló rendeltetési
egységeket tartalmazó épületek összekötésére szolgáló építményrészt érti.
Akadálymentesítés: Lift 1 db, Rámpa 1 db
A fent felsorolt munkákat a kiviteli és engedélyes tervek és műszaki leírásban szereplő anyagok
figyelembevételével szükséges elvégezni.
Külső munkák:
Tornacsarnok körüli térköves vagy zúzottköves járda 124,15 m2, Lift körüli térkő burkolatú járda 21,15 m2,
Akadálymentes parkoló 16,5 m2, Füvesítés 1000 m2
A térkövek beépítésére az e-UT 06.03.42 sz. Útügyi Műszaki Előírás vonatkozik részletesen.
Nyílászárók beépítése:
&#61485; Hőhídmentes alumínium nyílászáró, három rétegű üvegezéssel, Ug=0,50 W/m2K, fehér színben
Mennyiség: 6db
&#61485; Műanyag homlokzati nyílászárók, három rétegű üvegezéssel, Ug=0,5W/m2K, fehér színben
Mennyiség: 47db
&#61485; Beltéri ajtók, acél tokkal, papírrácsbetétes mdf ajtó lappal Mennyiség: 11db
Új emeleti szint: Tornacsarnok, Új emeleti szint alatti öltözők, Lift körüli új alumínium nyílászárók, Főbejárati
alumínium függönyfal, Oldalsó alumínium bejárati ajtó 1db, Bevilágító kupolák 6db, Füstelvezető kupolák
3db Mindösszesen: 252,76 m2
A nyílászárokat a kiviteli és az építési engedélyes tervekben leírtaknak megfelelően kell beépíteni.
Felújítási munkák:
Emeleti fiú-lány mosdó felújítása: 26,7 m2
A felújítás során új szociális blokk készül, ami kielégíti a kor igényeit és a hatósági előírásokat. A felújítás
során alapterület bővítés nem történik. A meglévő burkolatok és szaniterek lebontásra kerülnek. A meglévő
alapvezetékek szükség szerinti cseréje. kent vízszigetelés beépítése. Burkolás, szaniterek felszerelése.
festés mázolás.
Két tanterem összenyitása, vízvételi lehetőség kialakítása: 125,1 m2
Az iskola szeretne a kettő tanterem kialakításával egy oktató termet kialakítani, ahol a diákoknak egy
Gazdálkodás a háztartásban: tudatosság – tervezés -szervezés-a konyha, kamra, étkező felszerelése,
berendezése, bevásárlás, készletezés, takarékoskodás miért jobb otthon főzni? főzési alapismeretek
tudna oktatni a diákjainak. Az oktatás megtartásához szükséges vízvételi lehetőség, csatorna és gázvételi
lehetőség kiépítése.
Tanári szoba és teakonyha felújítása 56,88 m2
A meglévő falburkolat javítása festése és mázolása. Csempézés a teakonyhánál új teakonyha bútor
beépítése.
Tornatermi öltözők felújítása 138,55 m2
A meglévő öltözők festése és mázolása
Régi tornaterem felújítása 286,6 m2

A felújítást követően a régi tornaterem művészeti teremként szeretné használni az intézmény. A meglévő
tornaeszközök bontása. A meglévő falburkolat javítása festése és mázolása.
Közmű 180m3-es tűzi víztározó tartály telepítése: 1 db
A kivitelezés az engedélyes és kiviteli tervek alapján történjen.
Cece EFOP412 kivitelezés – 2. ütem
Homlokzati nyílászárók cseréje: 391,59 m2
Az első ütemben elkészült kivitelével minden külső homlokzati nyílászáró cseréje megvalósítandó ezen
épületrészben.
Homlokzat hőszigetelés: 1304,43 m2
Lapostető szigetelés: 1276,97 m2
Felújítási munkák:
Földszinti fiú-lány mosdó felújítás: 26,7 m2
A felújítás során új szociális blokk készül, ami kielégíti a kor igényeit és a hatósági előírásokat. A felújítás
során alapterület bővítés nem történik. A meglévő burkolatok és szaniterek lerontásra kerülnek. A meglévő
alapvezetékek szükség szerinti cseréje. beépítése. Burkolás, szaniterek felszerelése. festés mázolás
Tanári, irodák, étkező, háztartási terem, tornaterem burkolat csere: 604,83 m2
Á meglévő burkolatok bontása. A padló történő ellátása. Új nagy kopásállósságú pvc burkolat lerakása. A
Lerakott pvc nek meg kell felelnie a helyiségekre előírt feltételeknek.
Földszinti öltözők burkolat cseréje: 144 m2
A meglévő burkolatok és szaniterek lebontásra kerülnek. A meglévő alapvezetékek szükség szerinti cseréje.
Zuhanyzókban kent vízszigetelés beépítése. Burkolás, szaniterek felszerelése. festés mázolás. Nyílászárok
cseréje.
&#61485; Hőhídmentes alumínium nyílászáró, három rétegű üvegezéssel, Ug=0,50 W/m2K, fehér színben
Mennyiség: 1db
&#61485; Műanyag homlokzati nyílászárók, három rétegű üvegezéssel, Ug=0,5W/m2K, fehér színben
Mennyiség: 83db
Fedett kerékpártároló 120 férőhelyes
Külső munkák
Parkoló építése 153 m2
Udvar térkövezése: 504,26 m2
A térkövek beépítésére az e-UT 06.03.42 sz. Útügyi Műszaki Előírás vonatkozik részletesen.
Villanyszerelés: Új lámpatestek szerelése: 329 db
Kapcsolók, dugaljak cseréje: 142 db
A meglévő lámpatestek bontása és új energiatakarékos lámpatestek felrakása.
Számítógépes terem kialakítás: 2 db
Kettő jelenleg tanteremként működő helyiség átalakítása számítógépes teremnek.
Villámvédelmi rendszer felújítása: 1 db
A meglévő villámvédelmi rendszer bontása és új rendszer tervezése és kivitelezése.
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 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: Cece EFOP412 kivitelezés – 1. ütem
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: HU211 A teljesítés helye: 7013 Cece, Árpád u. 3., 1137 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Emelet ráépítés: 4db tanterem 217,3 m2, Könyvtár 84,58 m2, Közlekedő 68,83 m2, Tároló 14,87 m2,
Akadálymentes mosdó 4,84 m2
Homlokzat hőszigetelés: Emelet ráépítés alatti szint és lift körüli falszakasz 383 m2
Tornacsarnok: 1. ütem és nyaktag 527,87 m2
Burkolat felújítás összesen 1033,93 m2
Ajánlatkérő a „nyaktag” fogalma alatt a kivitelezéssel érintett ingatlanon belül az önálló rendeltetési
egységeket tartalmazó épületek összekötésére szolgáló építményrészt érti.
Akadálymentesítés: Lift 1 db, Rámpa 1 db
A fent felsorolt munkákat a kiviteli és engedélyes tervek és műszaki leírásban szereplő anyagok
figyelembevételével szükséges elvégezni.
Külső munkák:
Tornacsarnok körüli térköves vagy zúzottköves járda 124,15 m2, Lift körüli térkő burkolatú járda 21,15 m2,
Akadálymentes parkoló 16,5 m2, Füvesítés 1000 m2
A térkövek beépítésére az e-UT 06.03.42 sz. Útügyi Műszaki Előírás vonatkozik részletesen.
Nyílászárók beépítése:
&#61485; Hőhídmentes alumínium nyílászáró, három rétegű üvegezéssel, Ug=0,50 W/m2K, fehér színben
Mennyiség: 6db
&#61485; Műanyag homlokzati nyílászárók, három rétegű üvegezéssel, Ug=0,5W/m2K, fehér színben
Mennyiség: 47db
&#61485; Beltéri ajtók, acél tokkal, papírrácsbetétes mdf ajtó lappal Mennyiség: 11db
Új emeleti szint: Tornacsarnok, Új emeleti szint alatti öltözők, Lift körüli új alumínium nyílászárók, Főbejárati
alumínium függönyfal, Oldalsó alumínium bejárati ajtó 1db, Bevilágító kupolák 6db, Füstelvezető kupolák
3db Mindösszesen: 252,76 m2
A nyílászárokat a kiviteli és az építési engedélyes tervekben leírtaknak megfelelően kell beépíteni.
Felújítási munkák:
Emeleti fiú-lány mosdó felújítása: 26,7 m2
A felújítás során új szociális blokk készül, ami kielégíti a kor igényeit és a hatósági előírásokat. A felújítás
során alapterület bővítés nem történik. A meglévő burkolatok és szaniterek lebontásra kerülnek. A meglévő
alapvezetékek szükség szerinti cseréje. kent vízszigetelés beépítése. Burkolás, szaniterek felszerelése.
festés mázolás.
Két tanterem összenyitása, vízvételi lehetőség kialakítása: 125,1 m2
Az iskola szeretne a kettő tanterem kialakításával egy oktató termet kialakítani, ahol a diákoknak egy
Gazdálkodás a háztartásban: tudatosság – tervezés -szervezés-a konyha, kamra, étkező felszerelése,
berendezése, bevásárlás, készletezés, takarékoskodás miért jobb otthon főzni? főzési alapismeretek
tudna oktatni a diákjainak. Az oktatás megtartásához szükséges vízvételi lehetőség, csatorna és gázvételi
lehetőség kiépítése.
Tanári szoba és teakonyha felújítása 56,88 m2
A meglévő falburkolat javítása festése és mázolása. Csempézés a teakonyhánál új teakonyha bútor
beépítése.
Tornatermi öltözők felújítása 138,55 m2
A meglévő öltözők festése és mázolása
Régi tornaterem felújítása 286,6 m2
A felújítást követően a régi tornaterem művészeti teremként szeretné használni az intézmény. A meglévő
tornaeszközök bontása. A meglévő falburkolat javítása festése és mázolása.
Közmű 180m3-es tűzi víztározó tartály telepítése: 1 db
A kivitelezés az engedélyes és kiviteli tervek alapján történjen.
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 A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott MV-É szakember alkalmassági
követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap,
maximum 36 hónap) 10
2 A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott MV-ÉG szakember alkalmassági követelmények körében
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
3 A III.1.3-M.2.3 pontban meghatározott MV-ÉV szakember alkalmassági követelmények körében
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 5
4 Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (fő, minimum 0 fő, maximum 5 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. A megkötésre kerülő szerződés 100,000000
% Európai Uniós támogatásból és 00,000000 % önerőből valósul meg, utófinanszírozás útján. Felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 /
01040
II.2.1)
Elnevezés: Cece EFOP412 kivitelezés – 2. ütem
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: HU211 A teljesítés helye: 7013 Cece, Árpád u. 3., 1137 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Homlokzati nyílászárók cseréje: 391,59 m2
Az első ütemben elkészült kivitelével minden külső homlokzati nyílászáró cseréje megvalósítandó ezen
épületrészben.
Homlokzat hőszigetelés: 1304,43 m2
Lapostető szigetelés: 1276,97 m2
Felújítási munkák:
Földszinti fiú-lány mosdó felújítás: 26,7 m2
A felújítás során új szociális blokk készül, ami kielégíti a kor igényeit és a hatósági előírásokat. A felújítás
során alapterület bővítés nem történik. A meglévő burkolatok és szaniterek lerontásra kerülnek. A meglévő
alapvezetékek szükség szerinti cseréje. beépítése. Burkolás, szaniterek felszerelése. festés mázolás.
Tanári, irodák, étkező, háztartási terem, tornaterem burkolat csere: 604,83 m2
Á meglévő burkolatok bontása. A padló történő ellátása. Új nagy kopásállósságú pvc burkolat lerakása. A
Lerakott pvc nek meg kell felelnie a helyiségekre előírt feltételeknek.
Földszinti öltözők burkolat cseréje: 144 m2
A meglévő burkolatok és szaniterek lebontásra kerülnek. A meglévő alapvezetékek szükség szerinti cseréje.
Zuhanyzókban kent vízszigetelés beépítése. Burkolás, szaniterek felszerelése. festés mázolás. Nyílászárok
cseréje.
&#61485; Hőhídmentes alumínium nyílászáró, három rétegű üvegezéssel, Ug=0,50 W/m2K, fehér színben
Mennyiség: 1db
&#61485; Műanyag homlokzati nyílászárók, három rétegű üvegezéssel, Ug=0,5W/m2K, fehér színben
Mennyiség: 83db

Fedett kerékpártároló 120 férőhelyes
Külső munkák
Parkoló építése 153 m2
Udvar térkövezése: 504,26 m2
A térkövek beépítésére az e-UT 06.03.42 sz. Útügyi Műszaki Előírás vonatkozik részletesen.
Villanyszerelés: Új lámpatestek szerelése: 329 db
Kapcsolók, dugaljak cseréje: 142 db
A meglévő lámpatestek bontása és új energiatakarékos lámpatestek felrakása.
Számítógépes terem kialakítás: 2 db
Kettő jelenleg tanteremként működő helyiség átalakítása számítógépes teremnek.
Villámvédelmi rendszer felújítása: 1 db
A meglévő villámvédelmi rendszer bontása és új rendszer tervezése és kivitelezése.
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 A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott MV-É szakember alkalmassági
követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap,
maximum 36 hónap) 10
2 A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott MV-ÉG szakember alkalmassági követelmények körében
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
3 A III.1.3-M.2.3 pontban meghatározott MV-ÉV szakember alkalmassági követelmények körében
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 5
4 Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (fő, minimum 0 fő, maximum 5 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00076
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. A megkötésre kerülő szerződés 100,000000
% Európai Uniós támogatásból és 00,000000 % önerőből valósul meg, utófinanszírozás útján. 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
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
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: Cece EFOP412 kivitelezés – 1. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyi közbeszerzési eljárás
eredménytelen, tekintettel arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában kizárólag érvénytelen
ajánlatok kerültek benyújtásra.
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
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: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243
Hivatalos név: Renalpin Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50213667
Postai cím: Vigadó tér 3. 1lph 3/3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12914979241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Cece EFOP412 kivitelezés – 2. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került nem

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyi közbeszerzési eljárás
eredménytelen, tekintettel arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában kizárólag érvénytelen
ajánlatok kerültek benyújtásra.
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
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: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243
Hivatalos név: Renalpin Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50213667
Postai cím: Vigadó tér 3. 1lph 3/3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12914979241
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:
2019/12/03 (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

Egyházasdengeleg Község Önkormányzata (23581/2019)
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: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67766686
Postai cím: Rákóczi Út 79
Város: Egyházasdengeleg
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3046
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berkes Balázs
Telefon: +36 32587025
E-mail: dengeleg@dengeleg.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: Önk. épületek energetikai korszerűsítése 2
Hivatkozási szám: EKR001192182019
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:
- Fűtés korszerűsítés
- hőszigetelés
- nyílászáró csere
- akadálymentesítés
- napelemes rendszer
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31801328 (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: Hivatal és orvosi rendelő felújítása
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: HU313 A teljesítés helye: Egyházasdengeleg Rákóczi út 79.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 11 db műanyag nyílászáró
- 275 Wp teljesítményű mono- vagy polikristályos napelem, 25 év min. 80 % teljesítmény garanciával 14 db
-Gázüzemű kombinált fűtő és vízmelegítő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra
vagy PB gázra, kondenzációs kazán, elektromos bekötés nélkül, 40 kW teljesítményig 100-W Gázüzemű
kondenzációs falikazán, nemesacél fűtőfelülettel 1 db
-Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten,
függőleges felületen, (rögzítés, vakolás külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált
polisztirolhab lemezzel expandált polisztirol keményhab 173,934 m2
- Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre
(zárófödém, padlásfödém), szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) kasírozatlan többfunkciós
ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő 194,67 m2
A részletes kiírást a 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 2. A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli
szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
2 3. Jótállás időtartama (min. 36 hónap max. 60 hónap egész hónapban megadva) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. 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 -NG1-2017-00056
II.2.9) További információ:
A 2. részszempont: A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata
(hónap) tekintetében
amennyiben az ajánlattevő által az ajánlatban vállalt szakmai gyakorlat időtartama eléri vagy meghaladja a
36 hónapot, úgy a
pontszámítási képletbe az Alegjobb és az Avizsgált érték helyére egyaránt 36 hónap kerül behelyettesítésre.
II.2.1)
Elnevezés: Óvoda felújítása
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: HU313 A teljesítés helye: Egyházasdengeleg, Petőfi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 275 Wp teljesítményű mono- vagy polikristályos napelem, 25 év min. 80 % teljesítmény garanciával 20 db
- műanyag nyílászáró 26 db
- Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi
lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen JUPOL Classic beltéri fehér
falfesték 116,43 m2
- Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő
kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 60/100 mm Viessmann PPs
égéstermék-elvezetés Égéstermék cső. 0,5 m hosszú (1 db)
- Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten,
függőleges felületen, (rögzítés, vakolás külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált
polisztirolhab lemezzel 254,528 m2
- Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre
(zárófödém, padlásfödém), szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) URSA DF 39 kasírozatlan
többfunkciós ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő 317,89 m2
A részletes kiírást a 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 2. A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli
szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 15
2 3. Jótállás időtartama (min. 36 hónap max. 60 hónap egész hónapban megadva) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. 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 -NG1-2017-00056
II.2.9) További információ:
A 2. részszempont: A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata
(hónap) tekintetében
amennyiben az ajánlattevő által az ajánlatban vállalt szakmai gyakorlat időtartama eléri vagy meghaladja a
36 hónapot, úgy a
pontszámítási képletbe az Alegjobb és az Avizsgált érték helyére egyaránt 36 hónap kerül behelyettesítésre.
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: Hivatal és orvosi rendelő 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:
2019/11/29 (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: Gabéptherm Élületszigetelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48080862
Postai cím: Árpád Út 17-19
Város: Pásztó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3060
Ország: Magyarország
E-mail: payer.gabor@gmail.com
Telefon: +36 703319218
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26723086212
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15184032
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14488720
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki
vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió

Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Gabéptherm Élületszigetelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48080862
Postai cím: Árpád Út 17-19
Város: Pásztó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26723086212
Hivatalos név: BENTATEAM Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36452794
Postai cím: Kőhúr Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14876943242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Óvoda 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:
2019/11/29 (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: Gabéptherm Élületszigetelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48080862
Postai cím: Árpád Út 17-19
Város: Pásztó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3060
Ország: Magyarország
E-mail: payer.gabor@gmail.com
Telefon: +36 703319218
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26723086212
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20780380
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17312608
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki
vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

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

Hivatalos név: Gabéptherm Élületszigetelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48080862
Postai cím: Árpád Út 17-19
Város: Pásztó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26723086212
Hivatalos név: BENTATEAM Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36452794
Postai cím: Kőhúr Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14876943242
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:
2019/09/23 (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:
2019/12/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (23461/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64039031
Postai cím: Vörösmarty Utca 77
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vasasné dr. Kovács Emese
Telefon: +36 46516600
E-mail: vagyongazdalkodas@emvizig.hu
Fax: +36 46516601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emvizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Élőerős őrzés védelmi feladatok ellátása Misk Szm
Hivatkozási szám: EKR001019502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az őrzendő objektum alapterülete 33 887 m2. A telephely körbekerített, 1 db bejárat található rajta
portásfülkével, elektromos
sorompóval. Szakmailag indokolt számú, de minimum 8 kamerából álló megfigyelő rendszer kiépítése,
üzemeltetése, karbantartása, javítása, fejlesztése. 24 órás diszpécser szolgálat működtetése. Járőr
ellenőrző rendszer kiépítése, üzemeltetése és a diszpécser szolgálaton keresztüli folyamatos ellenőrzés. Az
élőerős őrzést az alábbi ütemezésben kell biztosítani: 1 fő biztonsági őr napi 24 órában folyamatosan az év
minden napján. Ideális váltási ütem: reggel 6:00-tól másnap reggel 6:00-ig. A részletes műszaki tartalmat a
műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 20519424 (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: Élőerős őrzés védelmi feladatok ellátása Misk Szm
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3527 Miskolc, Besenyői út 30.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az őrzendő objektum alapterülete 33 887 m2. A telephely körbekerített, 1 db bejárat található rajta
portásfülkével, elektromos
sorompóval. Szakmailag indokolt számú, de minimum 8 kamerából álló megfigyelő rendszer kiépítése,
üzemeltetése, karbantartása, javítása, fejlesztése. 24 órás diszpécser szolgálat működtetése. Járőr
ellenőrző rendszer kiépítése, üzemeltetése és a diszpécser szolgálaton keresztüli folyamatos ellenőrzés. Az
élőerős őrzést az alábbi ütemezésben kell biztosítani: 1 fő biztonsági őr napi 24 órában folyamatosan az év
minden napján. Ideális váltási ütem: reggel 6:00-tól másnap reggel 6:00-ig. A részletes műszaki tartalmat a
műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Kamerás térfigyelő rendszer kiépítésének és üzemeltetésének
bemutatása 10
2 2.1. Kiépített kamerák száma 2
3 2.2. Mozgásra riasztási funkció megléte a monitoron 2
4 2.3. A kameraképek rögzíthetőek-e adattárolóra és azok bármikor visszanézhetőek-e 2
5 2.4. A kamerák felvételei hogyan nézhetőek vissza 2
6 2.5. A rendszer által a portásfülkében biztosított monitorképek felbontása/élessége 2
7 3. Járőrözést ellenőrző rendszer bemutatása 15
8 3.1. Járőrözést ellenőrző rendszer jellemzői 5
9 3.2. Őrök ellenőrzésének módja 5
10 3.3. Az őr milyen módon tud kapcsolatba lépni a diszpécser szolgálattal 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. nettó ajánlati ár (HUF/fő/óra) Súlyszám - 75
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: Élőerős őrzés védelmi feladatok ellátása Misk Szm
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54682250
Postai cím: Hatvan utca Utca 39. II/3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
E-mail: pannon@pannonguard.hu
Telefon: +36 52501991
Internetcím(ek): (URL) www.pannonguard.hu
Fax: +36 52501990
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14821527209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20519424
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20519424
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: Salvaguardia Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66812180
Postai cím: Hofherr Albert Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
E-mail: svgrt@svgrt.hu
Telefon: +36 204008502
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46782088
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25724936243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 20519424 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: VÉDELEM HOLDING BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98198003
Postai cím: ANDRÁSSY ÚT 128.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26170196242
Hivatalos név: Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54682250
Postai cím: Hatvan utca Utca 39. II/3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14821527209
Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901241

Hivatalos név: Salvaguardia Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66812180
Postai cím: Hofherr Albert Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25724936243
Hivatalos név: T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15996954
Postai cím: Ráby Mátyás Utca 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14883664241
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:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (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

Fejér Megyei Kormányhivatal (23466/2019)
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: Fejér Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21145906
Postai cím: Szent István Tér 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Izsák Magdolna
Telefon: +36 22526958
E-mail: izsak.magdolna@fejer.gov.hu
Fax: +36 22514769
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
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: Mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása FMKH részére
Hivatkozási szám: EKR000889692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása a Fejér Megyei Kormányhivatal részére:
1. rész: Telephely- és parkgondozás, diagnosztikai vizsgálatok, valamint közérdekű védekezéssel
kapcsolatos feladatok ellátása
2. rész: A kápolnásnyéki földterület növénytermesztési feladatai
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 11448942 (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: Telephely/parkgondozás,diagnosztikai vizsgálatok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

77100000-1

További tárgyak:

77211500-7

Kiegészítő szójegyzék

77312100-1
77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Velence, Ország út 23.; Kápolnásnyék 029/1, 029/3, 029/4,
029/5, 029/6, 029/8, 029/9, 029/10, 029/11 hrsz.; Fejér megye közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Telephely- és parkgondozás, diagnosztikai vizsgálatok, valamint közérdekű védekezéssel
kapcsolatos feladatok ellátása
a) Telephely- és parkgondozás: A Velence, Ország út 23. szám alatti 5 hektáros telephely parkfenntartási
kötelezettségeinek ellátása, ennek keretében 12.400m2 gyep ápolása, fűnyírás, bokrok, 15-20 méteres fák
nyírása, növényvédelme, permetezése, a mintegy 1 km hosszú belső úthálózat téli hó- és jégmentesítése.
b) Vírustesztelésre szolgáló faiskola növényvédelme: a kápolnásnyéki kísérleti kertben mintegy 1,5-2 ha
területen a vírustesztelésre szolgáló faiskola növényvédelme, rovarölő és gombaölő szeres permetezése
(vírusvektoroktól mentes állapot fenntartása szükség szerinti számú, éves szinten általában 5 kezeléssel).

Letermett faiskolai tuskó eltávolítása, kiszántása, pótkocsira rakása, elszállítása. A faiskolai talajművelést,
növényvédelmet a Megrendelővel egyezetett időpontban, illetve annak e-mailben történő megkeresése után
5 napon belül kell elvégezni.
c) Diagnosztikai vizsgálatok részét képező technológiai feladatok: a megye területén végzett, a Károsító
Diagnosztikai szakterület vizsgálataival kapcsolatos technológiai részfeladatok ellátása, amely magába
foglalja a vizsgálat beállítás, ápolás, a vizsgálatokhoz kapcsolódó növényvédelmi kezelések, parcellák
betakarításának és mérésének feladatait, a vizsgálat befejeztével azok megsemmisítését, a kísérleti
növényvédőszer raktár előírás szerinti kezelését.
A diagnosztikai vizsgálatok éves szinten átlagosan 500 db kisparcella, 80 db nagyparcella és 120 db
üvegházi kezelést jelentenek.
Az a)-c) pontban meghatározott feladatok ellátásához Megrendelő a rendelkezésére álló eszközöket
Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a d) pont szerint. Vállalkozó ezen eszközöket csak Megrendelő
érdekkörében és kizárólag az a)-c) pontokban meghatározott feladatok ellátására használhatja.
d) Üzemeltetési feladatok: Vállalkozó feladatát képezi a Mercedes Unimog eszközhordozóra szerelt
lövőfejes favédelmi permetezőgép, parcella permetezőgép, parcellakombájnok és a növényvédőszeres
biológiai hatásvizsgálatok teljes eszközparkjának üzemszerű használata, üzemeltetése, továbbá az
eszközök karbantartása, üzem- és kenőanyaggal történő ellátása, szükség esetén javítása. Az eszközök
üzemeltetése körébe tartozik az alkatrészek cseréje és az elhasználódásból eredő szórófej cserék is.
További részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Amennyiben a
dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy
ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Az ilyen hivatkozás mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni
kell!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A II.2.4) pontban meghatározott alapmennyiségen (alapfeladatokon) felül
Megrendelő az alábbi opcionális szolgáltatások megrendelésére jogosult:
- Megrendelő által meghozott közérdekű védekezést elrendelő határozatokban feltüntetett és
Megrendelő által meghatározott ingatlanokon, ingatlanrészeken a parlagfű és egyéb lágyszárú gyom
elleni védekezési munkákat szükség szerint kézi, vagy gépi kaszálással, szárzúzással. Éves szinten
az átlagos becsült mennyiség 2.400 m2
- Megrendelő által meghozott közérdekű védekezést elrendelő határozatokban feltüntetett és
Megrendelő által meghatározott Móri vagy Etyeki Borvidékhez tartozó fertőzött területen található
elhanyagolt szőlők kivágását és a letermelt növényi anyag helyszíni ártalmatlanítását égetéssel.
Éves szinten az átlagos becsült mennyiség 1 ha.
Az opcionális szolgáltatások mennyisége: legfeljebb az alapmennyiség 15%-a.
Az opció Ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. A nyertes ajánlattevő
(Vállalkozó) elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra
az esetre, ha Ajánlatkérő (Megrendelő) nem vagy csak részben él opciós jogával. Az opciós
szolgáltatás megrendelésére írásbeli nyilatkozattal, a közérdekű védekezés elrendeléséről
szóló határozatban foglaltak (védekezés időpontja, helye, megközelíthetősége, a védekezés
végrehajtásához szükséges egyéb információk) Vállalkozóval történő közlésével kerül sor.
Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésére az ajánlatban megjelölt egységáron és azonos szerződéses
feltételekkel köteles azzal, hogy az opciós szolgáltatások teljesítési határideje az egyedi
megrendelést követő 8 naptári nap.
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:
Szerződés annak valamennyi Fél általi aláírása napján, de legkorábban 2020. január 1. napján lép hatályba
és 36 hónapra kötik Szerződő felek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12.§
(5) és 13.§ (2) bekezdésében foglaltakra.
II.2.1)
Elnevezés: Növénytermesztési feladatok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

77100000-1

További tárgyak:
77110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Kápolnásnyék 029/1, 029/3, 029/4, 029/5, 029/6, 029/8, 029/9,
029/10, 029/11 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: A kápolnásnyéki földterület növénytermesztési feladatai:
Becsült területnagyság: 15 ha
Érintett növénykultúrák: őszi kalászos (őszi búza vagy árpa), kukorica, napraforgó, szója, őszi káposztarepce
A szántóföldi növények termesztése által igénybe vett terület összességében nem haladja meg a 13 ha-t.
Vállalkozó feladatát képezi ezen növénykultúrák komplett termesztéstechnológiája, mely magába kell foglalja
a dokumentációban részletezett munkaműveleteknek a technológia szerint szükséges, helyes időpontban
történő elvégzését, úgymint: talaj előkészítés, őszi mélyszántás szántáselmunkálás, vetőágykészítés, vetés,
műtrágyaszórás, növényvédelem és a termények betakarítása, betakarítás utáni tarlóápolása, beleértve
az input anyagok költségeit is (vetőmag, növényvédőszer, műtrágya). A betakarított termények felvásárlási
helyre történő szállítása, szárítása, manipulálása, napi átlagos piaci átlagáron történő felvásárlása.
Az adott évben növénytermesztésre, kísérleti célra, vírustesztelésre nem használt területrészek talajművelő
eszközökkel történő gyommentes állapotban (fekete ugar) tartása, melynek területe nem haladja meg
a 3 ha-t. A növénytermesztés vetéstervét minden év március 31-ig Megrendelő állítja össze, az egyes
technológiai műveletek Megrendelővel történt egyeztetést követően történhetnek.
További részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Amennyiben a
dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy
ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Az ilyen hivatkozás mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni
kell!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Szerződés annak valamennyi Fél általi aláírása napján, de legkorábban 2020. január 1. napján lép hatályba
és 36 hónapra kötik Szerződő felek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12.§
(5) és 13.§ (2) bekezdésében foglaltakra.
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:
16143 / 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: 0 Rész száma: 1 Elnevezés: Telephely/parkgondozás,diagnosztikai vizsgálatok
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 „Mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása a Fejér Megyei Kormányhivatal
részére” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részét ajánlatkérő - a Kbt. 70.§ (1) bekezdésének alkalmazásával
és a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján - eredménytelennek nyilvánította tekintettel arra, hogy a
benyújtott ajánlat meghaladja a Kbt. 75.§ (4) bekezdésének megfelelően igazolt rendelkezésre álló anyagi
fedezet összegét.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
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: Szikora Péter ev.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68462824
Postai cím: Alkotmány Útca 27
Város: Gárdony,Agárd
NUTS-kód: HU211

Postai irányítószám: 2484
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 55493806227
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Növénytermesztési feladatok
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:
2019/12/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vörösmarty Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94790063
Postai cím: Ercsi Út. 9. 867/17
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
E-mail: vorosmartykft@oktavnet.hu
Telefon: +36 204639805
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22574022
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24770642207
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: 11448942
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: Vörösmarty Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94790063
Postai cím: Ercsi Út. 9. 867/17
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24770642207
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 1. rész tekintetében benyújtott ajánlat:
Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma: Szikora Péter ev. (2484 Gárdony, Agárd, Alkotmány utca 27.),
adószám: 55493806-2-27 Ajánlatkérő a Kbt. 70.§ (1) bekezdése alapján az ajánlat bírálatát nem végezte el.

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (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

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (23622/2019)
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: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82493194
Postai cím: Szugló Utca 9-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Támis-Dobos Marianna
Telefon: +36 308204404
E-mail: kozbeszerzes.marianna@targetconsulting.hu
Fax: +36 12362972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kemenysepro.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
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: Kéményseprő kamera beszerzése tartozékokkal
Hivatkozási szám: EKR001335712019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38900000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés „Könnyített szerkezetű kéményseprő kamera beszerzése, tartozékaival, hordozó
táskával” tárgyban
A szerződés keretösszege nettó 44.800.000 Ft.
Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 60 %-ának (hatvan százalékának) – azaz nettó 26.880.000,- Ft (nettó
huszonhatmillió-nyolcszáznyolcvanezer forint) – erejéig vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő a „lehívási kötelezettséggel” érintett összegen felüli, a teljes keretösszeg 40 %-a (negyven
százaléka) – azaz nettó 17.920.000,- Ft (nettó tizenhétmillió-kilencszázhúszezer forint) – erejéig (a
keretösszeg opciós része) jogosult további eseti megrendelések leadására.
Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésétől számított 1 hónapon belül legfeljebb 14 db Kamerát, ezt
követően havonta legfeljebb 10 Kamerát rendelhet meg a nyertes Ajánlattevőtől Eseti Megrendelés
formájában.
A kamerák és tartozékaik esetén a rendeltetésszerű használatba az akár napi 50 db felvétel készítést (ki-be
kapcsolást), kábel szétszedést, járatba történő leengedést, összecsévélést is beleértjük.
A kamerákkal szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre
bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet 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: Kéményseprő kamera beszerzése tartozékokkal
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38425400-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Adásvételi szerződés „Könnyített szerkezetű kéményseprő kamera beszerzése, tartozékaival, hordozó
táskával” tárgyban
A szerződés keretösszege nettó 44.800.000 Ft.
Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 60 %-ának (hatvan százalékának) – azaz nettó 26.880.000,- Ft (nettó
huszonhatmillió-nyolcszáznyolcvanezer forint) – erejéig vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő a „lehívási kötelezettséggel” érintett összegen felüli, a teljes keretösszeg 40 %-a (negyven
százaléka) – azaz nettó 17.920.000,- Ft (nettó tizenhétmillió-kilencszázhúszezer forint) – erejéig (a
keretösszeg opciós része) jogosult további eseti megrendelések leadására.
Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésétől számított 1 hónapon belül legfeljebb 14 db Kamerát, ezt
követően havonta legfeljebb 10 Kamerát rendelhet meg a nyertes Ajánlattevőtől Eseti Megrendelés
formájában.
A kamerák és tartozékaik esetén a rendeltetésszerű használatba az akár napi 50 db felvétel készítést (ki-be
kapcsolást), kábel szétszedést, járatba történő leengedést, összecsévélést is beleértjük.
A kamerákkal szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre
bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet 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 Vállalt előteljesítési határidő (naptári nap, max. 90 naptári nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1 darab kamera vételára (nettó Ft/db) Súlyszám - 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a lehívási kötelezettséggel” érintett összegen felüli, a teljes keretösszeg
40 %-a (negyven százaléka) – azaz nettó 17.920.000,- Ft (nettó tizenhétmillió-kilencszázhúszezer
forint) – erejéig (a keretösszeg opciós része) jogosult további eseti megrendelések leadására.
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
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:
20944 / 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: 0 Rész száma: Elnevezés: Kéményseprő kamera beszerzése tartozékokkal
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 a) pontja alapján eredménytelen, mivel az
eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/04 (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

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (23610/2019)
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: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82146863
Postai cím: Szabó Ervin Tér 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Józsefné
Telefon: +36 14115050
E-mail: feketeg@fszek.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
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: Nyomdai szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001283332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. rész:
Mintaprogramokat bemutató 4 kötetes módszertani kiadvány nyomdai kivitelezése
Gyártási mennyiség: 1.500 db/kötet, azaz 4x1.500 = 6.000 példány
Szállítás: országosan, 19 helyszín
II. rész:
Eredménykommunikációs eszközök gyártása
II.1. Eredménykommunikációs kiadvány
Gyártási mennyiség: 10.000 példány
Szállítás: országosan, 19 helyszín
II.2. Plakát
Gyártási mennyiség: 3.000 példány
Szállítás: országosan, 19 helyszín
II.3. Roll-up
Gyártási mennyiség: 20 db
Szállítás: Budapest, 1 helyszín
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 4957283 (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: Módszertani kiadvány nyomdai kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU11,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,H
A teljesítés helye: Budapest, valamint a megyeszékhelyek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Mintaprogramokat bemutató 4 kötetes módszertani kiadvány nyomdai kivitelezése
Gyártási mennyiség: 1.500 db/kötet, azaz 4x1.500 = 6.000 példány
Szállítás: országosan, 19 helyszín
(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 módszertani kiadvány csomagolását követően, mind a 19 helyszínre
történő kiszállítási idő 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Eredménykommunikációs eszközök gyártása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU11,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,H
A teljesítés helye: Budapest, valamint a megyeszékhelyek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Eredménykommunikációs eszközök gyártása
II.1. Eredménykommunikációs kiadvány
Gyártási mennyiség: 10.000 példány
Szállítás: országosan, 19 helyszín
II.2. Plakát
Gyártási mennyiség: 3.000 példány
Szállítás: országosan, 19 helyszín
II.3. Roll-up
Gyártási mennyiség: 20 db
Szállítás: Budapest, 1 helyszín
(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 eredménykommunikációs kiadvány gyártását, a 19 helyszínre történő
kiszállítási idő 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001
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
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Módszertani kiadvány nyomdai 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:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14801583
Postai cím: Böszörményi Utca 6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
E-mail: patakil@anyrt.hu
Telefon: +36 309658729
Internetcím(ek): (URL) www.anyrt.hu
Fax: +36 52515749
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11147729209
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: 4161423
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: Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14801583
Postai cím: Böszörményi Utca 6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11147729209
Hivatalos név: Gyomai Kner Nyomda Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66957272
Postai cím: Kossuth Út 10-12.
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11048572204
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81284032
Postai cím: Hunyadi János Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10728350243
Hivatalos név: Prime Rate Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19987341
Postai cím: Megyeri Út 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12602702241
Hivatalos név: Pannon Könyvklub Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70197202
Postai cím: Keleti Márton Út 7
Város: Fót
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23556416213
Hivatalos név: OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65764105
Postai cím: Pápai Út 37/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10393367219
Hivatalos név: Kontraszt Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61384086

Postai cím: Petőfi Utca 48.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22681917202
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Eredménykommunikációs eszközök gyártása
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:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14801583
Postai cím: Böszörményi Utca 6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
E-mail: patakil@anyrt.hu
Telefon: +36 309658729
Internetcím(ek): (URL) www.anyrt.hu
Fax: +36 52515749
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11147729209
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: 795860
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: Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14801583
Postai cím: Böszörményi Utca 6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11147729209
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81284032
Postai cím: Hunyadi János Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10728350243
Hivatalos név: Prime Rate Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19987341
Postai cím: Megyeri Út 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12602702241
Hivatalos név: Pannon Könyvklub Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70197202
Postai cím: Keleti Márton Út 7
Város: Fót
NUTS-kód: HU1

Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23556416213
Hivatalos név: OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65764105
Postai cím: Pápai Út 37/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10393367219
Hivatalos név: Kontraszt Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61384086
Postai cím: Petőfi Utca 48.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22681917202
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:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/06 (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

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház (23386/2019)
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: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74466036
Postai cím: Dr. Sculhof Sétány 1
Város: Héviz
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8380
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kertész Márta
Telefon: +36 83501705
E-mail: beruhazas@spaheviz.hu
Fax: +36 83540144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.spaheviz.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tanösvény, lombkorona megfigyelő, zsilip rekonstr.
Hivatkozási szám: EKR001184822019
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 keretében a „A Hévízi-tó természetvédelmi területen élőhelyfejlesztést célzó
beruházások: a Természetvédelmi Terület értékeit bemutató tanösvény, a nyugati véderdőben lombkorona
megfigyelő kialakítása, a tó vízszint szabályozásáért felelős északi elvezető csatorna természetközelibb
állapotba hozása, a Hévízi-tó szabályzásáért felelős északi és déli zsilipjeinek teljes körű rekonstrukciója,
illetve a déli zsilip vízhozammérőjének cseréje, beintegrálása a meglévő rendszerbe.”
A projekt átfogó célja a természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi értékek megóvása,
megtartása, a biológiai sokféleség és természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása a Hévízitó Természetvédelmi Terület megőrzése.
A Hévízi-tó természetvédelmi terület tanösvényének és a lombkorona megfigyelőjének kiépítésével
valamint a bemutató infrastruktúra javításával irányítottan kívánjuk bemutatni az érzékeny természeti érték
különlegességeit, lehetőséget adva a betekintésre a mozgásukban korlátozott személyek számára is
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 179954821 (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: Tanösvény, lombkorona megfigyelő, zsilip rekonstr.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45222000-9

Kiegészítő szójegyzék

45223200-8
45233161-5
45248100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Hévízi-tó természetvédelmi területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Lombkorona megfigyelő építése: 1 db

Tanösvények: 1.252 fm
Pihenő pontok: 7 db
Felújítandó zsilipek száma: 2 db
Hozammérő cseréje: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szakmai többlet tapasztalat (a 191/2009. (IX.15.) Korm.rend. szerinti –a
kivitelező (AT) fel.műsz.vez.szakemb 1 év feletti fel.műsz.vez.ként telj. szakm gyak. hónapokban 12
2 3. A minimálisan előírt (18 hónap) teljeskörű jótálláson felül vállalt „többletjótállás” időtartama hónban kifejezve (Ért.tart.:0-42hón.) 18
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. 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: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050
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: Tanösvény, lombkorona megfigyelő, zsilip rekonstr.
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:
2019/11/26 (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: Fitotron System Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93452245
Postai cím: Erzsébet királyné Utja 60
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
E-mail: pinus1@t-online.hu
Telefon: +36 309697555
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 83510315
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11355256220
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: 179954821
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: villámvédelem
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: Fitotron System Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93452245
Postai cím: Erzsébet királyné Utja 60
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11355256220
Hivatalos név: Bástya Fővállalkozó Építő KKT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89212381
Postai cím: Fő Tér 6-8
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27634147220
Hivatalos név: Homeland Építőipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70072811
Postai cím: Besenyő Utca 32/A
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773177220
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:

2019/09/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/06 (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

Juhászvin Kft. (21145/2019)
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: Juhászvin Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48656423
Postai cím: Széchenyi István Út 79
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3394
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Ádám
Telefon: +36 202151608
E-mail: juhaszvin@upcmail.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: Ital nagykereskedelme
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: Tartályok beszerzése a JUHÁSZVIN Termelő, Keresked
Hivatkozási szám: EKR001171372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44611000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
10 db 300 hl-es fehérbor erjesztő tartály
• Űrtartalom: 30.000 liter / 300 hektoliter
• Átmérő: 2.350 mm
• Palást magasság: 7.500 mm Lv2,5+3mm
• Tető kúpossága: 15°; 315 mm Lv2,5mm
• Fenék kúpossága: 20°; 428 mm Lv3mm
• Láb magassága: 700 mm
• Teljes magasság: ~8.790 mm
• Anyag: WNr.1.4301 (KO33) garantált minőségű acél
1 db 300 hl-es hidegkezelő tartály
• hőszigetelt
• Űrtartalom: 30.000 liter / 300 hektoliter
• Átmérő: 2250/2460 mm
• Palást magasság: 7500 mm Lv2,5-3mm
• Tető kúpossága: 15°; 301 mm Lv2,5mm
• Fenék ferdesége: 5%; 113 mm Lv3mm
• Teljes magasság: ~7950 mm
• Anyag: WNr.1.4301 (KO33) garantált minőségű acél
2 db 300 hl-es fehérbor erjesztő tartály – fenéken álló
• Űrtartalom: 30.000 liter / 300 hektoliter
• Átmérő: 2250 mm
• Palást magassága: 7500 mm Lv2,5-3mm
• Tető kúpossága: 15°; 301 mm Lv2,5mm
• Fenék ferdesége: 5%; 113 mm Lv3mm
• Teljes magasság: ~7950 mm
• Anyag: WNr.1.4301 (KO33) garantált minőségű acél
1 db kezelőjárda 300 hl-es tartályokhoz
• Szélessége: 1000 mm
• Mennyiség: 17+10 m kezelőjárda + 1 db alátámasztási oszlop
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a berendezések beszerzése és a teljesítés helyére történő leszállítása.
Ajánlattevőnek szükséges megjelölnie a Szakmai Ajánlatában a megajánlott termék(ek) származási helyét,
valamint a megajánlott termék(ek) gyártóját és 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.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 75320000 (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: Tartályok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44611000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3394 Egerszalók, Posta út 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
10 db 300 hl-es fehérbor erjesztő tartály
• Űrtartalom: 30.000 liter / 300 hektoliter
• Átmérő: 2.350 mm
• Palást magasság: 7.500 mm Lv2,5+3mm
• Tető kúpossága: 15°; 315 mm Lv2,5mm
• Fenék kúpossága: 20°; 428 mm Lv3mm
• Láb magassága: 700 mm
• Teljes magasság: ~8.790 mm
• Anyag: WNr.1.4301 (KO33) garantált minőségű acél
1 db 300 hl-es hidegkezelő tartály
• hőszigetelt
• Űrtartalom: 30.000 liter / 300 hektoliter
• Átmérő: 2250/2460 mm
• Palást magasság: 7500 mm Lv2,5-3mm
• Tető kúpossága: 15°; 301 mm Lv2,5mm
• Fenék ferdesége: 5%; 113 mm Lv3mm
• Teljes magasság: ~7950 mm
• Anyag: WNr.1.4301 (KO33) garantált minőségű acél
2 db 300 hl-es fehérbor erjesztő tartály – fenéken álló
• Űrtartalom: 30.000 liter / 300 hektoliter
• Átmérő: 2250 mm
• Palást magassága: 7500 mm Lv2,5-3mm
• Tető kúpossága: 15°; 301 mm Lv2,5mm
• Fenék ferdesége: 5%; 113 mm Lv3mm
• Teljes magasság: ~7950 mm
• Anyag: WNr.1.4301 (KO33) garantált minőségű acél
1 db kezelőjárda 300 hl-es tartályokhoz
• Szélessége: 1000 mm
• Mennyiség: 17+10 m kezelőjárda + 1 db alátámasztási oszlop
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a berendezések beszerzése és a teljesítés helyére történő leszállítása.
Ajánlattevőnek szükséges megjelölnie a Szakmai Ajánlatában a megajánlott termék(ek) származási helyét,
valamint a megajánlott termék(ek) gyártóját és 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. Jótállás időtartama (hónap, a kötelezően előírt 12 hónapot
meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 12 hónap) 10
2 3. Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra,
legkedvezőbb 24 óra, legkedvezőtlenebb 72 óra) 10

Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.1-4.2.2-18
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen szerződés a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését,
Vállalkozó nyertes ajánlattevőként történő kihirdetését követően a vonatkozó jogszabályi előírások
figyelembe vétele mellett a finanszírozás érdekében benyújtott pályázat alapján, a teljes pályázati összeg
tekintetében kötött Támogatási Szerződés hatályba lépése napján lép hatályba. Ajánlatkérő egyoldalúan
dönthet úgy, hogy a hatályba lépés napját a Támogatási Szerződés hatályba lépésének napjánál korábbi
dátumban határozza meg.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
A Felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési határidő a teljesítés véghatáridejét jelöli. A
beszerzendő eszközök leszállítása szakaszosan kell, hogy történjen. Az egyes részteljesítésekhez
kapcsolódó mennyiségek és részteljesítési határidők az alábbiak szerint alakulnak:
• 5 db 300 hl-es fehérbor erjesztő tartály: a szerződés hatályba lépésének napjától számított 2 hónap
• 1 db 300 hl-es Hidegkezelő tartály és 2 db fenéken álló 300 hl-es fehérbor erjesztő tartály: a szerződés
hatályba lépésének napjától számított 4 hónap
• 5 db 300 hl-es fehérbor erjesztő tartály és az 1 db 300 hl-es tartályokhoz tartozó kezelőjárda: a szerződés
hatályba lépésének napjától számított 6 hónap
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: Tartályok
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:
2019/10/16 (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: Faddikorr Tartálygyártó, Fémfelszóró és Gépgyártó-Javító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44996992
Postai cím: IV. körzet 27
Város: Kunfehértó
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6413
Ország: Magyarország
E-mail: jr.janos.faddi@faddikorr.onmicrosoft.com
Telefon: +36 77507588
Internetcím(ek): (URL) www.faddikorrkft.hu
Fax: +36 77507589
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11424059203
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: 75320000
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: Faddikorr Tartálygyártó, Fémfelszóró és Gépgyártó-Javító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44996992
Postai cím: IV. körzet 27
Város: Kunfehértó
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6413
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11424059203
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:
2019/09/19 (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:
2019/11/19 (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

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (23480/2019)
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: Kaposvári Sportközpont és Sportiskola
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78100347
Postai cím: Arany János Utca 97
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kaposvar.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
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: Körcsarnok belsőépítészet,épületgépészet I.ütem
Hivatkozási szám: EKR000238812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kaposvári Sportcsarnok körcsarnok épületének belsőépítészeti és épületgépészeti korszerűsítésének 1.
üteme pályázati konstrukció keretében.
Az építési munka meghatározó paraméterei, tervezett funkciók:
Az I. ütemben az öltözők, a konditerem, a küzdőtér, az emeleti rendezvényterem és büfé területe kerül
átalakításra és felújításra (mely kiterjed az épületgépészetre is), valamint megépül az épület mellé tervezett
kerékpár tároló építménye.
Teljes, átfogó gépészeti korszerűsítés valósul meg, a városi távfűtő rendszerre történő csatlakoztatással.
Új világítási és gyengeáramú rendszerek kerülnek kialakításra, illetve az erősáramú hálózat felújítása is
megvalósul.
Öltözők és konditerem:
A földszinten az összes válaszfal és a két vasbeton lépcső is elbontásra kerül. Új helyiségelrendezés készül.
Kialakításra kerül összesen 6 db öltöző, melyekből 2 akadálymentes kialakítású. Ezen kívül egy orvosi
szoba, egy szauna, szertárak és a működéshez szükséges technikai helyiségek (hőközpont, karbantartó
helyiség, elektromos kapcsoló, takarítóeszköz tároló) épülnek. Az emeleten küzdőtér felőli oldalon technikai
helyiségek kaptak helyet (közvetítő boksz, újságíró boksz, rendőrállás, stúdió, gépészeti terek), a másik
oldalra egy egyterű gyakorlópálya/konditerem került. Új közbenső födém építésével a galéria szinten
egy másik egyterű gyakorlópálya kerül kialakításra. A válaszfalak mindenhol gipszkarton szerkezettel
épülnek (2-2 rtg.) a helyiség funkciójának megfelelő típusú burkolattal. A földszinten nagyrészt csak a
padlóburkolatok kerülnek elbontásra az új padlórétegrend a meglévő aljzatbetonra kerül. Így a küzdőtér
és az öltözők padlósíkja egy magasságba fog esni. A tervezett új közbenső födém acél tartószerkezettel
épül. A terhek új acél pilléreken keresztül adódnak át az újonnan épülő beton pontalapokra. Az érintett
épületrészben a teljes gépészeti rendszer felújításra kerül. Új víz-csatorna hálózat épül, új szaniterekkel,
hőcserélőkkel, melegvíz tárolóval együtt. Új fűtési rendszer épül ki, új radiátorokkal, fűtési csövekkel,
szelepekkel. Az emeleti szinten elhelyezésre kerül 2 db légkezelő berendezés. A tervezett légkezelők
kettős funkciót látnak el. Egyrészt az öltözőblokk és a gyakorlópályák szellőztetését biztosítják, valamint
egy váltószelep beiktatásával a 2. ütemben kiépülő küzdőtéri légtechnikai rendszer működését támogatják.
Az 1. ütemben az öltözőblokk és a gyakorlópályák szellőztetése teljes mértékben kiépül. A földszinten
megépül az új elektromos kapcsoló helyiség és az új kapcsolószekrények. Az érintett épületrészben teljesen
új elektromos hálózat és világítási rendszer épül ki. Az 1. ütemben nem érintett területek villamos rendszereit
az új kapcsolószerényekbe kell bekötni.
Küzdőtér:
A küzdőtér a beruházás során részben megújul (álmennyezete és légtechnikája a további ütemekben kerül
kialakításra). A meglévő mobil és szerelt lelátók elbontásra kerülnek és új mobil lelátók épülnek. A közvetítő
boxok szintén elbontásra kerülnek. A hosszú oldali mobil lelátó alatt új sportpadló épül, a teljes sportpadló
felújításra kerül. A küzdőtér így nagyobb alapterületű lesz, a pálya felfestése is megújul. A küzdőtérben
hő- és füstelvezető rendszer fog kiépülni. A hő- és füst elszívást 4 db ventilátor fogja biztosítani, melyek az
épület palástjának és tetőszerkezetének csatlakozásánál kerülnek elhelyezésre.
Rendezvényterem, büfé:
Az emeleti tanácsterem-büfé helyén egy új rendezvényterem-büfé-konyha egység kerül kialakításra, új
légtechnikai rendszerrel. A kopolit üvegfalak helyére mobil üvegfal kerül. A lépcsőházi acél portál helyén új
nyílászáró kerül beépítésre. Új büfépult létesül, valamint egy konyhablokk is kialakításra kerül a szükséges
kiszolgáló helyiségekkel.
Kerékpár tároló:

Az épület mellé épülő kerékpár tároló alap funkcióján felül biztosítja a tároló által közrefogott területre
kerülő gépészeti berendezések vizuális takarását és a zajcsillapítást. A kerékpár tároló a 1. ütemben épül
meg, a gépészeti berendezések azonban csak a 2. ütemben kerülnek elhelyezésre. A tároló falazatai
zsalukőből épülnek a külső oldalon vakolt felülettel, a belső oldalon hangelnyelő burkolattal, az előtetők
fém szerkezetűek, trapézlemez burkolattal. A tervezett gépek alatt 20 cm monolit vasbeton lemez készül.A
tervezett gépek földkábeles elektromos betápja az 1. ütemben készül el.
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: 347991464 (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: Körcsarnok belsőépítészet, épületgépészet I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45300000-0

Kiegészítő szójegyzék

79932000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Arany János utca 97. helyrajzi szám: 4364/15
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kaposvári Sportcsarnok körcsarnok épületének belsőépítészeti és épületgépészeti korszerűsítésének 1.
üteme pályázati konstrukció keretében.
Az építési munka meghatározó paraméterei, tervezett funkciók:
Az I. ütemben az öltözők, a konditerem, a küzdőtér, az emeleti rendezvényterem és büfé területe kerül
átalakításra és felújításra (mely kiterjed az épületgépészetre is), valamint megépül az épület mellé tervezett
kerékpár tároló építménye.
Teljes, átfogó gépészeti korszerűsítés valósul meg, a városi távfűtő rendszerre történő csatlakoztatással.
Új világítási és gyengeáramú rendszerek kerülnek kialakításra, illetve az erősáramú hálózat felújítása is
megvalósul.
Öltözők és konditerem:
A földszinten az összes válaszfal és a két vasbeton lépcső is elbontásra kerül. Új helyiségelrendezés készül.
Kialakításra kerül összesen 6 db öltöző, melyekből 2 akadálymentes kialakítású. Ezen kívül egy orvosi
szoba, egy szauna, szertárak és a működéshez szükséges technikai helyiségek (hőközpont, karbantartó
helyiség, elektromos kapcsoló, takarítóeszköz tároló) épülnek. Az emeleten küzdőtér felőli oldalon technikai
helyiségek kaptak helyet (közvetítő boksz, újságíró boksz, rendőrállás, stúdió, gépészeti terek), a másik
oldalra egy egyterű gyakorlópálya/konditerem került. Új közbenső födém építésével a galéria szinten
egy másik egyterű gyakorlópálya kerül kialakításra. A válaszfalak mindenhol gipszkarton szerkezettel
épülnek (2-2 rtg.) a helyiség funkciójának megfelelő típusú burkolattal. A földszinten nagyrészt csak a
padlóburkolatok kerülnek elbontásra az új padlórétegrend a meglévő aljzatbetonra kerül. Így a küzdőtér
és az öltözők padlósíkja egy magasságba fog esni. A tervezett új közbenső födém acél tartószerkezettel
épül. A terhek új acél pilléreken keresztül adódnak át az újonnan épülő beton pontalapokra. Az érintett

épületrészben a teljes gépészeti rendszer felújításra kerül. Új víz-csatorna hálózat épül, új szaniterekkel,
hőcserélőkkel, melegvíz tárolóval együtt. Új fűtési rendszer épül ki, új radiátorokkal, fűtési csövekkel,
szelepekkel. Az emeleti szinten elhelyezésre kerül 2 db légkezelő berendezés. A tervezett légkezelők
kettős funkciót látnak el. Egyrészt az öltözőblokk és a gyakorlópályák szellőztetését biztosítják, valamint
egy váltószelep beiktatásával a 2. ütemben kiépülő küzdőtéri légtechnikai rendszer működését támogatják.
Az 1. ütemben az öltözőblokk és a gyakorlópályák szellőztetése teljes mértékben kiépül. A földszinten
megépül az új elektromos kapcsoló helyiség és az új kapcsolószekrények. Az érintett épületrészben teljesen
új elektromos hálózat és világítási rendszer épül ki. Az 1. ütemben nem érintett területek villamos rendszereit
az új kapcsolószerényekbe kell bekötni.
Küzdőtér:
A küzdőtér a beruházás során részben megújul (álmennyezete és légtechnikája a további ütemekben kerül
kialakításra). A meglévő mobil és szerelt lelátók elbontásra kerülnek és új mobil lelátók épülnek. A közvetítő
boxok szintén elbontásra kerülnek. A hosszú oldali mobil lelátó alatt új sportpadló épül, a teljes sportpadló
felújításra kerül. A küzdőtér így nagyobb alapterületű lesz, a pálya felfestése is megújul. A küzdőtérben
hő- és füstelvezető rendszer fog kiépülni. A hő- és füst elszívást 4 db ventilátor fogja biztosítani, melyek az
épület palástjának és tetőszerkezetének csatlakozásánál kerülnek elhelyezésre.
Rendezvényterem, büfé:
Az emeleti tanácsterem-büfé helyén egy új rendezvényterem-büfé-konyha egység kerül kialakításra, új
légtechnikai rendszerrel. A kopolit üvegfalak helyére mobil üvegfal kerül. A lépcsőházi acél portál helyén új
nyílászáró kerül beépítésre. Új büfépult létesül, valamint egy konyhablokk is kialakításra kerül a szükséges
kiszolgáló helyiségekkel.
Kerékpár tároló:
Az épület mellé épülő kerékpár tároló alap funkcióján felül biztosítja a tároló által közrefogott területre
kerülő gépészeti berendezések vizuális takarását és a zajcsillapítást. A kerékpár tároló a 1. ütemben épül
meg, a gépészeti berendezések azonban csak a 2. ütemben kerülnek elhelyezésre. A tároló falazatai
zsalukőből épülnek a külső oldalon vakolt felülettel, a belső oldalon hangelnyelő burkolattal, az előtetők
fém szerkezetűek, trapézlemez burkolattal. A tervezett gépek alatt 20 cm monolit vasbeton lemez készül.A
tervezett gépek földkábeles elektromos betápja az 1. ütemben készül el.
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 A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági
követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 15
2 A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (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:
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
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: Körcsarnok belsőépítészet, épületgépészet I. 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:
2019/12/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58127706

Postai cím: Ond vezér Utca 1. 2.em./209
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: benedekgeneral@gmail.com
Telefon: +36 309681882
Internetcím(ek): (URL) www.benedekgeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23566611214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 347991464
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 347991464
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-É, MV-ÉG
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: Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58127706
Postai cím: Ond vezér Utca 1. 2.em./209
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23566611214
Hivatalos név: PK-É.H.K. Építészeti, Hídépítési és Kertészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81473584
Postai cím: Verseny Utca 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12820063202
Hivatalos név: Blamax Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31347316
Postai cím: Olajhely 16.
Város: Bárdudvarnok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7478
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22688127214
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:
2019/08/26 (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:
2019/12/06 (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

Kapuvár Városi Önkormányzat (23548/2019)
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: Kapuvár Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12043125
Postai cím: Fő Tér 1
Város: Kapuvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsodi Tamás Címzetes Főjegyző
Telefon: +36 96596002
E-mail: varfejleszt@kapuvar.hu
Fax: +36 96596005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kapuvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kapuvar.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: Építési beruházás Szolgáltatóház építése
Hivatkozási szám: EKR001462502019
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:
TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001 számú projekt keretében “Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron“:
A beépítetlen területen elhelyezkedő tervezett épület téglalap alaprajzú, 18 m × 24 (4×6) m-es
acélszerkezetű, szendvicspanel borítású csarnok:
- Az épület nettó alapterülete: 402,38 m2,
- Parkolóigény: 4 db (telken belül).
A tervezett épület elhelyezését a Helyi Építési Szabályzatban előírt oldal- és előkert betartásával, a
belső közlekedési utak tervezett nyomvonalának figyelembe vételével, és a parkolók elhelyezésével kell
megvalósítani.
Az épület 2 fő funkcionális egységre bontható: egy alacsonyabb délnyugati elhelyezkedésű, az
adminisztrációs, könyvelési feladatok ellátásához megfelelő helyet biztosító, illetve egy magasabb a
fenntartási, karbantartási tevékenység technikai eszközeinek, anyagainak tárolására és a fizikai dolgozók
számára megfelelő körülményeket biztosító szociális épületrész.
Az irodai épületrészben irodák, az ügyféltér, egy akadálymentes női, egy férfi mosdó, továbbá a villamos
fogadó és a gépészeti helyiség kap helyet. A fenntartási feladatokat ellátó épületrészben található, étkező –
pihenő - melegedő helyiség, nemenkénti öltözők, vizesblokkal, műhely helyiség, szerszámtároló és raktár.
A tervezett épület és az elhelyezésére szolgáló ingatlan nem érint régészeti lelőhelyet, helyi illetve
országos jelentőségű, természetvédelmi oltalom alá eső területet. A projektnek nincs klímakockázata. Helyi
esélyegyenlőségi program rendelkezésre áll. (2003. CXXV. tv 64/b § alapján.)
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását a
közbeszerzési dokumentum, az építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció, a műszaki leírás,
valamint árazatlan költségvetés tartalmazzák (az építési beruházás jellegének megfelelően).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (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: Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9330 Kapuvár, Ipartelepi út 30. Hrsz.: 4361/6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001 számú projekt keretében “Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron“:
A beépítetlen területen elhelyezkedő tervezett épület téglalap alaprajzú, 18 m × 24 (4×6) m-es
acélszerkezetű, szendvicspanel borítású csarnok:
- Az épület nettó alapterülete: 402,38 m2,
- Parkolóigény: 4 db (telken belül).
A tervezett épület elhelyezését a Helyi Építési Szabályzatban előírt oldal- és előkert betartásával, a
belső közlekedési utak tervezett nyomvonalának figyelembe vételével, és a parkolók elhelyezésével kell
megvalósítani.
Az épület 2 fő funkcionális egységre bontható: egy alacsonyabb délnyugati elhelyezkedésű, az
adminisztrációs, könyvelési feladatok ellátásához megfelelő helyet biztosító, illetve egy magasabb a
fenntartási, karbantartási tevékenység technikai eszközeinek, anyagainak tárolására és a fizikai dolgozók
számára megfelelő körülményeket biztosító szociális épületrész.
Az irodai épületrészben irodák, az ügyféltér, egy akadálymentes női, egy férfi mosdó, továbbá a villamos
fogadó és a gépészeti helyiség kap helyet. A fenntartási feladatokat ellátó épületrészben található, étkező –
pihenő - melegedő helyiség, nemenkénti öltözők, vizesblokkal, műhely helyiség, szerszámtároló és raktár.
A tervezett épület és az elhelyezésére szolgáló ingatlan nem érint régészeti lelőhelyet, helyi illetve
országos jelentőségű, természetvédelmi oltalom alá eső területet. A projektnek nincs klímakockázata. Helyi
esélyegyenlőségi program rendelkezésre áll. (2003. CXXV. tv 64/b § alapján.)
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását a
közbeszerzési dokumentum, az építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció, a műszaki leírás,
valamint árazatlan költségvetés tartalmazzák (az építési beruházás jellegének megfelelően).
(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 M1.1) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az
alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata
egész hónapban (min 0, max 36 hó) 10
2 Az M1.2) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az alkalmasság keretében előírt
tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36
hó) 10
3 Az M1.3) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az alkalmasság keretében előírt
tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36
hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001
II.2.9) További információ:
AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e.) pontját. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:
0-10 pont. Az értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt
megjelenítő szempontok. Ajánlati ár: relatív értékelés fordított arányosítás Minőségi szempontok: relatív
értékelés egyenes arányosítás
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: Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelen, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel sem. A Kbt. 70. § (1)
bekezdésével összhangban, Ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül
hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, mivel az adott eljárásban végleges árajánlatok
mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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
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: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17110273
Postai cím: Kun Utca 4. fsz. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12408553242
Hivatalos név: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30894325
Postai cím: Szentkút Utca 34.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25575158202
Hivatalos név: BMA Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80646617
Postai cím: Káldy Gyula Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12705269242
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:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/04 (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

KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező
Korlátolt Felelősségű Társaság (23478/2019)
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: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61039522
Postai cím: Hajógyár utca Hajógyári-sziget. 132. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kertész Henriett
Telefon: +36 12090400
E-mail: kertesz.henriett@kiving.hu
Fax: +36 12090404
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiving.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pontja
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: Ingatlangazdálkodás, beruházásszervezés
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: Kiszombor, Rónay sírkert helyreállítása
Hivatkozási szám: EKR001310292019
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 6775 Kiszombor, Óbébai u. 56., hrsz.: 888 alatt álló műemléki védettségű Rónay sírkert épületegyüttes
helyreállításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése az engedélyes és kiviteli tervek, hatósági
határozat és végzés alapján.
A Rónay sírkert épületegyüttes elemei:
Az épületegyüttes leírása:
Kálvária kápolna: A sírkert legkorábbi építménye a kiszombori római katolikus Plébánián fellelhető „Historia
domus” feljegyzése szerint 1873-ban épült, az akkori kornak megfelelő romantikus stílusjegyeket is hordozó
historizáló stílusban. A kápolnát a századfordulón a keleti irányban kriptával bővítették. Feltehetőleg ekkor
került a járható tetőzet kiépítésre, a három beton szerkezetű kálvária-kereszttel. Erre az időszakra tehető az
épületet körbeölelő, a 18-19 században a kálváriákra jellemző, Krisztus szenvedéstörténetét megjelenítő, 14
elemből álló falazott szerkezetű stációk megépítése is.
Rónay sírkápolna: A centrális elrendezésű, 20 sírhelyet magába foglaló sírkápolnát a zombori Tornyos
kastély birtokosa, Rónay Jenő építtette a családja számára az 1902-06 közötti időszakban, historizáló neoromán stílusban.
Borzeczky-kripta: A Rónay család oldalági rokonsága építtette az 1930-as években, modern / art-deco
stílusban.
Hasznos alapterületek:
• Kálvária kápolna, és kripta: 63,4 m2
• Rónay sírkápolna: 37,4 m2 (koporsótároló rekeszek nélkül)
• Borzecki kripta: 12,05 m2
• Összesen: 112,85 m2
Bruttó földszinti alapterületek:
• Kálvária kápolna, és kripta: 120,5m2
• Rónay sírkápolna: 90,4 m2
• Borzecki kripta: 29,9 m2
• Összesen: 240,8 m2
Telekterület: 5890 m2
Kerítéssel körbevett terület:2265m2
Az elvégzendő munkák részletezését a Kiviteli tervdokumentáció és az Árazatlan költségvetés tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabályban így rendelkezik – hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell
alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban
az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az
egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el
azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek.

Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól
akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése
értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt,
európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai
szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha
ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre
vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani,
hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által
meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
II.2.4) pont folytatása
A falazat kiszárításához a külső – belső vakolatok cseréje szükséges. Az épület előtt új, műkő bejárati
előlépcső, az épület körül új az állagvédelmi járda készítendő. Újra elkészítendő a bádogfedés, és annak
aljzata, felújítandók a nyílászárók, a belső díszítőfestés, és a bútorzat. Épületszerkezetek (Bontások,
lábazat, szigetelés, falazatok, födémek, előlépcső, épületkörüli járda, tetőszerkezet, bádogozás, vakolatok,
műkő munkálatok, padlóburkolatok, nyílászárók, üvegezés, díszítőfestés, keresztek, címer, falfülkék,
berendezési tárgyak)
KOPORSÓK: Az adott korra, és a Rónay családra jellemző temetkezési szokás szerint az itt eltemetett
halottak földi maradványait díszes koporsókba fektették, és végső nyughelyül, üvegablakkal fedett
falazott kripták szolgáltak. A halottak exhumálására 2017 júliusban került sor. A koporsókból kiemelt földi
maradványokat a számozás sorrendjében exhum-ládákban helyezték el, amelyeket megőrzésre, a sírkert
helyreállításának idejére a kübekházi ravatalozóba szállítottak el. A restaurátori szakvélemény alapján: A
kálvária kápolna kripta részében található koporsók közül 3 db (3-,6-,7-es) restaurálható, A Rónay Jenő
sírkápolnában 14 db (1,3,4,6,9,10,12,13,14,15,17,18,19,20-as) koporsók állíthatók helyre. Két koporsó
teljes rekonstrukcióra szorul ( a Rónay Jenő kápolnában számbavett 11-es, és a kálvária kápolnában 8.
számmal jelzett Báró Vizeki Tallián Béla koporsója) Három db tönkrement, helyettük mai gyártmányú fém
koporsót kell beszerezni, és az illető fülkében elhelyezni. A koporsó fülkék lezárását a párakiegyenlítődés, és
a fülkék szellőztetése érdekében a fedő kereteket a befalazott szögvas fogadó kerethez, 5 mm vtg. távtartó
gyűrűvel kell, zártanyás / szárnyas csavarozással kell rögzíteni. Vizeki Báró Tallián Béla felújított koporsóját,
és földi maradványait a Kálvária kripta 2-es jelű, üresen maradt tároló fülkéjében kell elhelyezni. A nyugati
kápolna teremben lévő boltozatos falfülkét - Tallián Béla korábbi nyughelyét - a ravatalozó térrel javasoljuk
összenyitni.
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: Kiszombor, Rónay sírkert helyreállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45262690-4

További tárgyak:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6775 KISZOMBOR, ÓBÉBAI U. 56. SZ, HRSZ: 888.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A 6775 Kiszombor, Óbébai u. 56., hrsz.: 888 alatt álló műemléki védettségű Rónay sírkert épületegyüttes
helyreállításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése az engedélyes és kiviteli tervek, hatósági
határozat és végzés alapján.
A Rónay sírkert épületegyüttes elemei:
KERÍTÉSEK, ÉS STÁCIÓK: A Rónay sírkert kivett temetőként szerepel a tulajdoni lapon 5890 m2
telekterülettel, amelyből a kerítéssel határolt 2265 m-es alapterületen épültek különböző időszakokban az
egyes sírépítmények és stációk.
Tervezett beavatkozás:
Kerítések: A szántó felöli, törtvonalú, kerítés, és kapu eredeti állapotában kerül helyreállításra. A szikkasztó
árok mentén az eredeti magassággal készül új drótkerítés a vonatkozó tervek szerint. A falazott lábazat
helyett alacsony növésű, időszakosan nyírt sövény kerül telepítésre a drótkerítés mindkét oldalán a kertész
tervben részletezettek szerint.
Stációk: A kálvária kápolna köré épített stációkat, annak érdekében, hogy az együttes- liturgikus célzattal
is - húsvéti körmenetkor használható legyen, az eredeti állapotnak kell helyreállítani. 6 stáció az eredeti
helyén kerül felújításra, 4 áthelyezésre, 6 db pedig szintén a korabeli helyén kerül újra felépítésre, akápolna
középpontja körül húzott körív mentén, a kitűzési helyszínrajz alapján. A helyreállított stáció fülkékben a
keresztutat ábrázoló képzőművészeti alkotások - időtálló anyagból (pld.bronzból ) való elkészítése.
Kertészet, Víztelenítés, Épületszerkezetek (Bontások, alapozás, lábazat, szigetelés, falazatok, vakolatok,
műkő munkálatok, acélszerkezetek)
KÁLVÁRIA KÁPOLNA: Az épületegyüttes legkorábbi, egyben legelhanyagoltabb állapotban levő épülete.
Tervezett beavatkozás:
A még romjaiban megmaradt épületrészek téglafalazatából kiolvasható üzenetek alapján a kálvária, és a
hozzátartozó építészettörténeti értéket képviselő mellvédek, sarokbástyák, a lépcső, és a lábazat, valamint a
belső terek, eredeti formájukban rekonstruálhatók.
A tervezett helyreállítás fő alapelve - a korhű bemutatáson túlmenően -, hogy az újra felépülő épületrészek
stabilitása, és tartóssága az időjárásnak, és az igénybevételnek, a korábbinál jobban megfeleljen, és. jobban
ellenálljon.
Ennek nyomán készül a keleti részen új vb. födém, a fölső épületrészt összefogó vasbeton koszorú, újvb.
lépcső, és tartó falazat, valamint a tetőterasz mentén, vb. pillérekkel merevített, új falazott mellvéd.
A lábazati falak fokozottabb védelmére injektált talajnedvesség elleni szigetelés, és talajpára ellen
padlószigetelés készül. A tetőteraszon lévő golgota keresztek új vb elemek, amelyek erősítő pillérekkel
merevített lábazati falakba lesznek rögzítve, és befogva.
A tetőterasz új vízszigeteléssel, és járható kőlap burkolattal készül.
Korábban a kápolna szentélye befalazásra került, és temetkezési helyként szolgált. A koporsó
áthelyezésével az elválasztó falazat, és az ablak kibontásra kerül, majd a kápolnában megtalált faoltárt
visszahelyezve a szentélyrészt a kápolnatérrel összenyitjuk.
Épületszerkezetek (Bontások, alapozás, lábazat, vízszigetelés, falazatok, födémek, lépcsők, tetőterasz,
épületkörüli járda, bádogozás, vakolatok, műkő munkálatok, padlóburkolatok, nyílászárók, üvegezés,
koporsótároló fülkék, homlokzatképzés, díszítőfestés, táblák, keresztek, sírkövek, berendezési tárgyak)
RÓNAY JENŐ SÍRKÁPOLNA: A 20. század elején (1902-06 között) a kastély birtokosa, Rónay Jenő
építtette családja számára. A centrális elrendezésű, neoromán stílusban épült eklektikus kápolna
elhanyagolt állapota ellenére jórészt eredeti állapotban maradt fent. A központi ravatalozó teret két oldalról
10-10 falazott sírkamra határolja, a baldachinos bejárattal szemben lévő térbővületben, a kápolna apszisban
fából készített miséző oltár kapott helyet.
Tervezett beavatkozás:
Az állagmegóvás, és a további épület károsodás megszüntetésére az alábbi beavatkozások szükségesek.
A lábazat fölötti falazatot talajnedvesség elleni szigeteléssel kell ellátni. A beázások, és felnedvesedések
következtében a külső és belső vakolatokat a kifagyások, és a felnedvesedés mértékéig le kell verni,
majd új só tároló, felújító vakolatok alkalmazásával kell helyreállítani. A vakolatok leverése előtt a
párkányokról, tagozatokról 1:1-es kihúzó mintasablont kell készíteni, a díszítőfestés mintázatát rögzíteni
kell! A bádogozott tetőzet és deszka aljzat visszabontását követően lehet a takart bent lévő, és bent
maradó ácsszerkezet állapotát meghatározni. A bejárat melletti, és a szentély fölötti homlokzati bádogozás
mögött lévő falfelület, ill. aljzat állapotát a bontást követően lehet megállapítani, ill. annak ismeretében kell
a bádogos felület végleges kialakítást tervezői művezetéssel pontosítani. A homlokzat csapó eső elleni
védelmére, a nyeregtető alsó vonalát ereszcsatornával kell ellátni, a rizalitok mellett levezetett lefolyókkal.
Az állagvédelem, valamint az élet, és vagyonbiztonság érdekében korabeli villámvédelmi rendszer felújítása
szükséges. A belső térben a vakolatokon, és a díszítőfestésen túlmenően felújításra kerülnek a nyílászárók,
a koporsótárolók, a bútorzat, valamint a terazzó burkolat. Az épület körüli járda a tervezett rétegrend szerint,
az eredeti nm. téglák felhasználásával kerül átépítésre.

Épületszerkezetek (Bontások, lábazat, szigetelés, falazatok, boltozatok, előlépcső, épületkörüli járda,
tetőszerkezet, bádogozás, vakolatok, műkő munkálatok, padlóburkolatok, nyílászárók, üvegezés,
koporsótároló fülkék, homlokzatképzés, díszítőfestés, táblák, keresztek, sírkövek, falfülkék, berendezési
tárgyak)
BORZECKI KRIPTA: A Rónay család egyik oldalági rokonsága a Borzecki család (Borzecki Sándor, Rónay
János, és Karátson Emilia veje), leszármazottai építtették az 1930-as években, modernista / art-deco
stílusban.
Tervezett beavatkozás:
A szigetelési szakvéleményben közölt adatok alapján szükséges a lábazati falak injektálása, a
padlószigetelés, és a két szigetelés összedolgozása.
Folyt. köv: II.1.4) pont
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időtartama (hónap, min. 24 hónap, max. 60 hónap) 10
2 3. A III.1.3) M/2.1. pontban bemutatott MV-É vagy egyenértékű jogosultsággal rendelkező
szakembernek, a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyak-i időn felüli többlet gyakorlata
(min.0hó,max.36hó) 10
3 4. A III.1.3) M/2.2. pontban bemutatott MV-É-M vagy egyenértékű jogosultsággal rendelkező
szakembernek, a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyak-i időn felüli többlet gyakorlata
(min.0hó,max.36hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati összár (tartalékkeret nélkül) 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 felhívás II.1.5) és II.2.7) pontjában rögzített teljesítés időtartama vonatkozásában nap alatt
munkanapot ért.
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:
20446 / 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: Rész száma: Elnevezés: Kiszombor, Rónay sírkert helyreállítása
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 eredménytelennek minősül eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés
b) pontja alapján, ugyanis a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a rendelkezésre álló fedezet összegét a bontás során – az EKR rendszerben –
ismertette, az alábbiak szerint: nettó 274 968 772,- Ft (tartalékkerettel együtt). A Mester-Bau Holding Kft.
(6900 Makó, Rákóczi utca 33.) ajánlattevő által megajánlott Nettó ajánlati összár: nettó 266 521 446 Ft. A
tartalékkeret összege: nettó 13 326 072 Ft, azaz mindösszesen: nettó 279 847 518 Ft.
Ajánlatkérő az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlata szerinti megajánlás
kiegészítésére nettó 4 878 746 Ft többletfedezettel nem rendelkezik.
A Kbt. 75. § (2) bekezdése szerint:
„Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.”
A Kbt. 75. § (4) bekezdése szerint:
„A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az ajánlatok bontásáig az EKR-ben rögzített
adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét. Ha a 41/C. § (1) bekezdésben foglalt valamely
ok miatt az ajánlatok bontására nem az EKR-ben kerül sor, az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény
feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési
eljárás során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel vagy részvételre
jelentkezőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az
elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét.”
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította, ugyanis a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
A Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint:
„Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. §-tól
eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló
döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének
megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatkérő nem végzi el az
ajánlatok bírálatát, az eredménytelen eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem élhet a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás indításának lehetőségével a 98. § (2) bekezdés a) pontja szerint. Az ajánlatkérő a 69. §tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló
döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul.”
Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint a tárgyi eljárásban a Mester-Bau Holding Kft. (6900 Makó,
Rákóczi utca 33.) ajánlattevő benyújtott ajánlatát nem bírálta.

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
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: Mester-BauHolding Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83260227
Postai cím: Rákóczi Utca 33
Város: Makó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14115176206
Hivatalos név: Nemes és Társai Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80811857
Postai cím: Nebuló Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12004269243
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:
2019/12/06 (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

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (23575/2019)
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: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35778211
Postai cím: Anna-liget 1.
Város: Szarvas
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Weisz Zoltán
Telefon: +36 66313855
E-mail: zoltan.weisz@kmnp.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Nemzeti Park
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Nemzeti Park
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: Teleszkópos rakodógép beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001287042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144710-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db teleszkópos rakodógép szállítása, forgalomba helyezése
A járművel kapcsolatos műszaki előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki táblázat
tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 26365000 (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: Teleszkópos rakodógép beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144710-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5540 Szarvas, Anna-liget 1. szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db teleszkópos rakodógép szállítása, forgalomba helyezése
A járművel kapcsolatos műszaki előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki táblázat
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. A megajánlott teleszkópos rakodógép hidraulikus rendszer
szivattyújának teljesítménye (180 l/perc – 210 l/perc) 5
2 3. A megajánlott teleszkópos rakodógép teherbírása teljesen kitolt gémmel (3400 kg – 3600 kg) 5
3 4. Jótállás vállalt időtartama (egész számmal kifejezett hónapban megadva) (12-36) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 85
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
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: Teleszkópos rakodógép 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:
2019/12/04 (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: DM-KER Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38554924
Postai cím: Csepeli Út 22
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: sipos@dmker.hu
Telefon: +36 12576261
Internetcím(ek): (URL) http://www.dmker.hu
Fax: +36 12565545
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14309027213
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: 26365000
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: DM-KER Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38554924
Postai cím: Csepeli Út 22
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14309027213
Hivatalos név: TWS Emelő- és Anyagmozgatógép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48492162
Postai cím: Tinódi Utca 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10368994241
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:
2019/10/10 (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:
2019/12/04 (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

Koszta József Múzeum (23504/2019)
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: Koszta József Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18896303
Postai cím: Kossuth Tér 1 1
Város: Szentes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas László Róbert
Telefon: +36 705084613
E-mail: igazgatosag@kosztamuzeum.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kosztamuzeum.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Felgyő, külterület 0294/27 hrsz. gépi földmunka
Hivatkozási szám: EKR001391752019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112450-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Felgyő, külterület 0294/27 régészeti próba és megelőző feltárás/ gépi földmunka 4 ha területen az
ajánlatkérési dokumentáció részét képező tételes költségvetésben meghatározottak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 69910573 (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: Felgyő, külterület 0294/27 hrsz. gépi földmunka
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112450-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Felgyő, külterület 0294/27
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felgyő, külterület 0294/27 régészeti próba és megelőző feltárás, gépi földmunka 4 ha területen az
ajánlatkérési dokumentáció részét képező tételes 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 1 fő régészeti földmunkák végzésében gyakorlattal rendelkező
termelésirányító szakember(FMV vagy építésvezető vagy műszakvezető)min. középfokú szakirányú
végzettséggel rend. szakember bizt. (igen/nem) 30
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: Felgyő, külterület 0294/27 hrsz. gépi földmunka
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:
2019/11/27 (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: ÁROK Mélyépítési és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75226471
Postai cím: Pintér Utca 11.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
E-mail: arok@vnet.hu
Telefon: +36 309984281
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10621181206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 72136431
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 69910573
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: ÁROK Mélyépítési és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75226471
Postai cím: Pintér Utca 11.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10621181206
Hivatalos név: Elekes Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36770616
Postai cím: Kiss Ernő Utca 2
Város: Mindszent
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11096568206
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:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (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

Koszta József Múzeum (23506/2019)
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: Koszta József Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18896303
Postai cím: Kossuth Tér 1 1
Város: Szentes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas László Róbert
Telefon: +36 705084613
E-mail: igazgatosag@kosztamuzeum.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kosztamuzeum.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Felgyő,külterület 0294/27 hrsz. kézi földmunka II.
Hivatkozási szám: EKR001455412019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112450-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Felgyő, külterület 0294/27 régészeti próba és megelőző feltárás kézi földmunka (egyrétegű és többrétegű) 4
ha területen az ajánlatkérési dokumentáció részét képező tételes költségvetésben meghatározottak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 25704000 (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: Felgyő,külterület 0294/27 hrsz. kézi földmunka II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112450-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Felgyő, külterület 0294/27
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felgyő, külterület 0294/27 régészeti próba és megelőző feltárás kézi földmunka (egyrétegű és többrétegű) 4
ha területen az ajánlatkérési dokumentáció részét képező tételes 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 Kézi földmunka referencia megléte régészeti feltárásoknál (igen/nem) 30
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: Felgyő,külterület 0294/27 hrsz. kézi földmunka 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:
2019/11/27 (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: Szabados Tamás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16186367
Postai cím: Szentesi Út 10
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6647
Ország: Magyarország
E-mail: csongradikorvizep@gmail.com
Telefon: +36 307775974
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 45937178226
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28274400
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25704000
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: ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56895416
Postai cím: Izabella Utca 27/a. fsz. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11425902242
Hivatalos név: Szabados Tamás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16186367
Postai cím: Szentesi Út 10
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6647
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 45937178226
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:
2019/11/08 (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:
2019/12/03 (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

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (23240/2019)
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 Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázs Dóra
Telefon: +36 14651800
E-mail: balazs.dora@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.honvedkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.honvedkorhaz.hu/cikk/335
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: Kbt.5.§(1)bek.c)pontja szerint költségvetési szerv
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: "Defibrillátorok beszerzése"
Hivatkozási szám: EKR000810102019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33182100-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az eljárás tárgyainak beszerzése két részajánlati kör keretében történt az alábbiakban ismertetett
keretösszegek eréig:
1. rész „Hordozható félautomata defibrillátorok” keretösszege nettó 9.000.000 Ft.;
2. rész „Hordozható defibrillátorok betegőrző monitorral” keretösszege nettó 26 500 000 Ft.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34189996 (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: "Hordozható félautomata defibrillátorok"
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33182100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Teljesítés helye: MH EK 10. sz. Tünde utcai telephelye
Teljesítés címe: 1183 Budapest, Tünde utca hrsz.:0137664
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész „Hordozható félautomata defibrillátorok” keretösszege nettó 9.000.000 Ft.
A beszerzés mennyisége a fentebb ismertetett keretösszeg erejéig történik.
(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 – Kbt. 76.§(2) bek. a)legalacsonyabb nettó egységár 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:
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja "legalacsonyabb ár", a megajánlott
legalacsonyabb nettó egységárat (Ft.) vizsgálva választotta ki a nyertes Ajánlattevőt.
II.2.1)
Elnevezés: "Hordozható defibrillátorok betegőrző monitorral"
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33182100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Teljesítés helye: MH EK 10. sz. Tünde utcai telephelye
Teljesítés címe: 1183 Budapest, Tünde utca hrsz.:0137664
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész „Hordozható félautomata betegellenőrző monitorral” keretösszege nettó 26 500 000 Ft.
A beszerzés mennyisége a fentebb ismertetett keretösszeg erejéig történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Térfogat (cm3) 20
2 Tömeg (g) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó egységár (Ft.) 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:
Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja "a legjobb ár-érték arány" szerint, az alábbi
részszempontok alapján:
1.Nettó egység ár (Ft.) súlyszám 60 pont
2.Térfogat (cm3) súlyszám 20 pont
3.Tömeg (g) súlyszám 20 pont
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: "Hordozható félautomata defibrillátorok"
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:
2019/11/29 (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: REXTRA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79652232
Postai cím: Emőd Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@rextra.hu
Telefon: +36 26504904
Internetcím(ek): (URL) www.rextra.hu
Fax: +36 26310044
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10437247241

A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8999996
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: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@medirex.hu
Telefon: +36 14444400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14444401
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11909879242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 9000000 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: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909879242
Hivatalos név: Innomedical Trade Egészségügyi Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54116124
Postai cím: Szabó József Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12698905242
Hivatalos név: REXTRA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79652232
Postai cím: Emőd Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10437247241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: "Hordozható defibrillátorok betegőrző monitorral"
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27669006
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@anamed.hu
Telefon: +36 12209236
Internetcím(ek): (URL) www.anamed.hu
Fax: +36 12215531
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25190000
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: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86474492
Postai cím: Ugocsa Utca 5., fsz. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: info@speeding.hu
Telefon: +36 309003160
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12010847
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10705775243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 23500000 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 igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909879242
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27669006
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956242
Hivatalos név: REXTRA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79652232
Postai cím: Emőd Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10437247241
Hivatalos név: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86474492
Postai cím: Ugocsa Utca 5., fsz. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10705775243
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:
AK alkalmazva a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdéseit bírálta el a legkedvezőbb és az értékelési szempont alapján
második legkedvezőbb ajánlatot. A jelen beszerzés a felhívásban ismertetett keretösszegek erejéig történt.
A legkedvezőbb ajánlat kiválasztása: az I részajánlati kör tekintetében a nettó egységár figyelembevételével
történt (a legkedvezőbb ajánlat nettó egységára 236 842 Ft. - a második legkedvezőbb ajánlat nettó
egységára 450 000 Ft); a II részajánlati kör tekintetében a legjobb ár-érték arány szerint történt a kiválasztás
(a legkedvezőbb ajánlat nettó egységára 2 519 000 Ft; térfogat 20 772 cm3; tömeg 10 296 g - a második
legkedvezőbb ajánlat nettó egységára 4 700 000 Ft; térfogat 11 992 cm3; tömeg 10 101 g).
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/29 (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

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (23456/2019)
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 Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://internet.kozut.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: országos közutak és gyorsforgalmi utak üzemeltetése
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: Lokális burk.javítás (M1,M7,M3,M30,M35,Pest,M43)
Hivatkozási szám: EKR001123072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő az Országos Közutak Kezelői Szabályzatáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet (OKKSz)
alapján látja el a kezelésében lévő közúthálózat (gyorsforgalmi utak, fő- és mellékutak) üzemeltetési és
karbantartási feladatait. Az OKKSz szerinti téli időszakban, minden év november 10. és március 15. között
ajánlatkérő feladata elsősorban a téli útüzemeltetés, kapacitásainak jelentős részét ez a tevékenység
leköti. Emiatt az OKKSz 5.2.3. pontja szerinti 2. fokozatú burkolathibák javítása kapacitáshiányos,
sok esetben saját kapacitással nem teljesíthető. A lokális burkolatjavítási feladatok ellátására ezért
ajánlatkérő vállalkozási keretszerződések alapján külső vállalkozókat kíván bevonni. A végrehajtás során
az elszórtan található, az úthasználókat, járművezetőket hirtelen mozgásváltoztatásra kényszerítő és
emiatt balesetveszélyes, kátyús burkolatfelületek javítását kell elvégezni. A munkákat ajánlatkérő területileg
illetékes megyei igazgatósága rendeli meg a központi Fejlesztési és Felújítási Osztállyal egyeztetve. A
megyei igazgatóságok jelölik ki a javítandó útfelületeket is, illetve látják el a műszaki ellenőri feladatokat.
A közbeszerzés becsült mennyisége a négy részajánlati körben összesen:
1.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna alatti mennyiség esetén): 105,09 tonna,
2.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna feletti mennyiség esetén): 1051,25 tonna,
3.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 alatti mennyiség esetén): 210,27 m2,
4.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 feletti mennyiség esetén): 1051,25 m2.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, korábbi tapasztalatain
alapulnak, de a jövőben felmerülő tényleges igények függvényében változhatnak. Ajánlatkérő a szerződés
teljesítéséhez rendelkezésére álló, az adott résznél feltüntetett keretösszeg (fedezet) erejéig kíván
szerződést kötni. A szükséges forgalomterelést a gyorsforgalmi úthálózaton (1-3. rész és a 4. rész
aszfaltburkolatú gyorsforgalmi útszakaszait érintő része) ajánlatkérő biztosítja, a fő- és mellékúthálózaton
(a 4. rész Pest megye fő- és mellékútjait érintő része) nyertes ajánlattevő feladata és költsége. A részletes
feladatmeghatározást a műszaki leírás tartalmazza.
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 (2) bek.
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 igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299000000 (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: Lokális burkolatjavítás az M1 autópályán
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU221 A teljesítés helye: Az M1 autópálya 12 km szelvénytől a 172 km
szelvényig terjedő szakasza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az Országos Közutak Kezelői Szabályzatáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet (OKKSz)
alapján látja el a kezelésében lévő közúthálózat (gyorsforgalmi utak, fő- és mellékutak) üzemeltetési és
karbantartási feladatait. Az OKKSz szerinti téli időszakban, minden év november 10. és március 15. között
ajánlatkérő feladata elsősorban a téli útüzemeltetés, kapacitásainak jelentős részét ez a tevékenység
leköti. Emiatt az OKKSz 5.2.3. pontja szerinti 2. fokozatú burkolathibák javítása kapacitáshiányos,
sok esetben saját kapacitással nem teljesíthető. A lokális burkolatjavítási feladatok ellátására ezért
ajánlatkérő vállalkozási keretszerződések alapján külső vállalkozókat kíván bevonni. A végrehajtás során
az elszórtan található, az úthasználókat, járművezetőket hirtelen mozgásváltoztatásra kényszerítő és
emiatt balesetveszélyes, kátyús burkolatfelületek javítását kell elvégezni. A munkákat ajánlatkérő területileg
illetékes megyei igazgatósága rendeli meg a központi Fejlesztési és Felújítási Osztállyal egyeztetve. A
megyei igazgatóságok jelölik ki a javítandó útfelületeket is, illetve látják el a műszaki ellenőri feladatokat.
A közbeszerzés becsült mennyisége a jelen részajánlati körben:
1.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna alatti mennyiség esetén): 25,59 tonna,
2.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna feletti mennyiség esetén): 255,95 tonna,
3.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 alatti mennyiség esetén): 51,19 m2,
4.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 feletti mennyiség esetén): 255,95 m2.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, korábbi tapasztalatain
alapulnak, de a jövőben felmerülő tényleges igények függvényében változhatnak. Ajánlatkérő a szerződés
teljesítéséhez rendelkezésére álló keretösszeg (fedezet) erejéig kíván szerződést kötni, amelynek összege a
jelen részajánlati körben: 74 750 000 nettó HUF. A szükséges forgalomterelést a gyorsforgalmi úthálózaton
ajánlatkérő biztosítja. A részletes feladatmeghatározást a műszaki leírás tartalmazza.
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 (2) bek.
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. A munka megkezdésének vállalt határideje (naptári nap,
legkedvezőtlenebb: 5 naptári nap, legkedvezőbb: 1 naptári nap) 20
2 3. Jótállás időtartama a minimumként meghatározott 12 hónapon felül (hónap, legkedvezőtlenebb:
0 hónap, legkedvezőbb: 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Képzett 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:
II.2.1)
Elnevezés: Lokális burkolatjavítás az M3,M30,M35 autópályákon
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU311,HU312,HU321,HU323 A teljesítés helye: Az M3 autópálya 10 km
szelvénytől a 280 km szelvényig terjedő szakasza, az M30 autópálya 2 km szelvénytől a 30 km
szelvényig terjedő szakasza, az M35 autópálya 0 km szelvénytől a 44 km szelvényig terjedő
szakasza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az Országos Közutak Kezelői Szabályzatáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet (OKKSz)
alapján látja el a kezelésében lévő közúthálózat (gyorsforgalmi utak, fő- és mellékutak) üzemeltetési és
karbantartási feladatait. Az OKKSz szerinti téli időszakban, minden év november 10. és március 15. között
ajánlatkérő feladata elsősorban a téli útüzemeltetés, kapacitásainak jelentős részét ez a tevékenység
leköti. Emiatt az OKKSz 5.2.3. pontja szerinti 2. fokozatú burkolathibák javítása kapacitáshiányos,
sok esetben saját kapacitással nem teljesíthető. A lokális burkolatjavítási feladatok ellátására ezért
ajánlatkérő vállalkozási keretszerződések alapján külső vállalkozókat kíván bevonni. A végrehajtás során
az elszórtan található, az úthasználókat, járművezetőket hirtelen mozgásváltoztatásra kényszerítő és
emiatt balesetveszélyes, kátyús burkolatfelületek javítását kell elvégezni. A munkákat ajánlatkérő területileg
illetékes megyei igazgatósága rendeli meg a központi Fejlesztési és Felújítási Osztállyal egyeztetve. A
megyei igazgatóságok jelölik ki a javítandó útfelületeket is, illetve látják el a műszaki ellenőri feladatokat.
A közbeszerzés becsült mennyisége a jelen részajánlati körben:
1.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna alatti mennyiség esetén): 26,65 tonna,
2.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna feletti mennyiség esetén): 266,49 tonna,
3.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 alatti mennyiség esetén): 53,30 m2,
4.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 feletti mennyiség esetén): 266,49 m2.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, korábbi tapasztalatain
alapulnak, de a jövőben felmerülő tényleges igények függvényében változhatnak. Ajánlatkérő a szerződés
teljesítéséhez rendelkezésére álló keretösszeg (fedezet) erejéig kíván szerződést kötni, amelynek összege a
jelen részajánlati körben: 74 750 000 nettó HUF. A szükséges forgalomterelést a gyorsforgalmi úthálózaton
ajánlatkérő biztosítja. A részletes feladatmeghatározást a műszaki leírás tartalmazza.
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 (2) bek.
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. A munka megkezdésének vállalt határideje (naptári nap,
legkedvezőtlenebb: 5 naptári nap, legkedvezőbb: 1 naptári nap) 20
2 3. Jótállás időtartama a minimumként meghatározott 12 hónapon felül (hónap, legkedvezőtlenebb:
0 hónap, legkedvezőbb: 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Képzett 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:
II.2.1)
Elnevezés: Lokális burkolatjavítás az M7 autópályán
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU223,HU232 A teljesítés helye: Az M7 autópálya 7+700 km szelvénytől a 234
km szelvényig terjedő szakasza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az Országos Közutak Kezelői Szabályzatáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet (OKKSz)
alapján látja el a kezelésében lévő közúthálózat (gyorsforgalmi utak, fő- és mellékutak) üzemeltetési és
karbantartási feladatait. Az OKKSz szerinti téli időszakban, minden év november 10. és március 15. között
ajánlatkérő feladata elsősorban a téli útüzemeltetés, kapacitásainak jelentős részét ez a tevékenység
leköti. Emiatt az OKKSz 5.2.3. pontja szerinti 2. fokozatú burkolathibák javítása kapacitáshiányos,
sok esetben saját kapacitással nem teljesíthető. A lokális burkolatjavítási feladatok ellátására ezért
ajánlatkérő vállalkozási keretszerződések alapján külső vállalkozókat kíván bevonni. A végrehajtás során
az elszórtan található, az úthasználókat, járművezetőket hirtelen mozgásváltoztatásra kényszerítő és
emiatt balesetveszélyes, kátyús burkolatfelületek javítását kell elvégezni. A munkákat ajánlatkérő területileg
illetékes megyei igazgatósága rendeli meg a központi Fejlesztési és Felújítási Osztállyal egyeztetve. A
megyei igazgatóságok jelölik ki a javítandó útfelületeket is, illetve látják el a műszaki ellenőri feladatokat.
A közbeszerzés becsült mennyisége a jelen részajánlati körben:
1.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna alatti mennyiség esetén): 28,92 tonna,
2.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna feletti mennyiség esetén): 289,17 tonna,
3.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 alatti mennyiség esetén): 57,83 m2,
4.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 feletti mennyiség esetén): 289,17 m2.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, korábbi tapasztalatain
alapulnak, de a jövőben felmerülő tényleges igények függvényében változhatnak. Ajánlatkérő a szerződés
teljesítéséhez rendelkezésére álló keretösszeg (fedezet) erejéig kíván szerződést kötni, amelynek összege a
jelen részajánlati körben: 74 750 000 nettó HUF. A szükséges forgalomterelést a gyorsforgalmi úthálózaton
ajánlatkérő biztosítja. A részletes feladatmeghatározást a műszaki leírás tartalmazza.
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 (2) bek.
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. A munka megkezdésének vállalt határideje (naptári nap,
legkedvezőtlenebb: 5 naptári nap, legkedvezőbb: 1 naptári nap) 20
2 3. Jótállás időtartama a minimumként meghatározott 12 hónapon felül (hónap, legkedvezőtlenebb:
0 hónap, legkedvezőbb: 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Képzett 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:
II.2.1)
Elnevezés: Lok.burk.jav. a Pest megyei utakon és az M43 ap-n
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU333 A teljesítés helye: A Pest megyei gyorsforgalmi, fő- és mellékúthálózat
ajánlatkérő által kezelt szakasza és az M43 autópálya 1 km szelvénytől az 58 km szelvényig terjedő
szakasza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az Országos Közutak Kezelői Szabályzatáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet (OKKSz)
alapján látja el a kezelésében lévő közúthálózat (gyorsforgalmi utak, fő- és mellékutak) üzemeltetési és
karbantartási feladatait. Az OKKSz szerinti téli időszakban, minden év november 10. és március 15. között
ajánlatkérő feladata elsősorban a téli útüzemeltetés, kapacitásainak jelentős részét ez a tevékenység
leköti. Emiatt az OKKSz 5.2.3. pontja szerinti 2. fokozatú burkolathibák javítása kapacitáshiányos,
sok esetben saját kapacitással nem teljesíthető. A lokális burkolatjavítási feladatok ellátására ezért
ajánlatkérő vállalkozási keretszerződések alapján külső vállalkozókat kíván bevonni. A végrehajtás során
az elszórtan található, az úthasználókat, járművezetőket hirtelen mozgásváltoztatásra kényszerítő és
emiatt balesetveszélyes, kátyús burkolatfelületek javítását kell elvégezni. A munkákat ajánlatkérő területileg
illetékes megyei igazgatósága rendeli meg a központi Fejlesztési és Felújítási Osztállyal egyeztetve. A
megyei igazgatóságok jelölik ki a javítandó útfelületeket is, illetve látják el a műszaki ellenőri feladatokat.
A közbeszerzés becsült mennyisége a jelen részajánlati körben:
A.) gyorsforgalmi úthálózat:
1.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna alatti mennyiség esetén): 8,83 tonna,
2.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna feletti mennyiség esetén): 88,30 tonna,
3.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 alatti mennyiség esetén): 17,66 m2,
4.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 feletti mennyiség esetén): 88,30 m2.
B.) Fő- és mellékúthálózat:
1.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna alatti mennyiség esetén): 15,10 tonna,
2.) Meleg- és félmeleg anyaggal történő burkolat-javítás (7 tonna feletti mennyiség esetén): 151,34 tonna,
3.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 alatti mennyiség esetén): 30,29 m2,
4.) Burkolat-javítás inframelegítéses technológiával (60 m2 feletti mennyiség esetén): 151,34 m2.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, korábbi tapasztalatain
alapulnak, de a jövőben felmerülő tényleges igények függvényében változhatnak. Ajánlatkérő a szerződés
teljesítéséhez rendelkezésére álló keretösszeg (fedezet) erejéig kíván szerződést kötni, amelynek összege a
jelen részajánlati körben: 74 750 000 nettó HUF. A szükséges forgalomterelést a gyorsforgalmi úthálózaton
ajánlatkérő biztosítja, a fő- és mellékúthálózaton nyertes ajánlattevő feladata és költsége. A részletes
feladatmeghatározást a műszaki leírás tartalmazza.
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 (2) bek.
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. A munka megkezdésének vállalt határideje (naptári nap,
legkedvezőtlenebb: 5 naptári nap, legkedvezőbb: 1 naptári nap) 20
2 3. Jótállás időtartama a minimumként meghatározott 12 hónapon felül (hónap, legkedvezőtlenebb:
0 hónap, legkedvezőbb: 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Képzett 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: KB-2019/0000696/001/00 Rész száma: 1 Elnevezés: Lokális burkolatjavítás az M1
autópályán
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:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: szelesutkft@gmail.com
Telefon: +36 304697155
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 74748905
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74750000
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: Meleg- és félmeleg
anyaggal történő burkolat-karbantartás (7 tonna alatti mennyiség esetén), Meleg- és félmeleg
anyaggal történő burkolat-karbantartás (7 tonna feletti mennyiség esetén)
Az alkalmasság igazolásában részt vett alvállalkozó: DGR Út-Ép Kft.
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: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243
Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211
Hivatalos név: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82225375
Postai cím: Jóvilág Utca 50
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2019/0000696/002/00 Rész száma: 2 Elnevezés: Lokális burkolatjavítás az
M3,M30,M35 autópályákon
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:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@reaszfalt.hu
Telefon: +36 305950301
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 74750819
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211
Hivatalos név: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82225375
Postai cím: Jóvilág Utca 50
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528213
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2019/0000696/003/00 Rész száma: 3 Elnevezés: Lokális burkolatjavítás az M7
autópályán
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:
2019/12/03 (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: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@reaszfalt.hu
Telefon: +36 305950301
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 74751490
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211
Hivatalos név: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82225375
Postai cím: Jóvilág Utca 50
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528213
Hivatalos név: P-R Útépítő Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59236733
Postai cím: Napvirág Utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23998632202
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243
Hivatalos név: Tervező és Építő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52021071
Postai cím: Zrínyi Tér
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23125317202
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2019/0000696/004/00 Rész száma: 4 Elnevezés: Lok.burk.jav. a Pest megyei
utakon és az M43 ap-n
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:

2019/12/03 (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: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@reaszfalt.hu
Telefon: +36 305950301
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 74751479
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74750000
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: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243
Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211
Hivatalos név: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82225375
Postai cím: Jóvilág Utca 50
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528213
Hivatalos név: P-R Útépítő Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59236733
Postai cím: Napvirág Utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23998632202
Hivatalos név: Tervező és Építő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52021071
Postai cím: Zrínyi Tér
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23125317202
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:
2019/09/24 (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:
Az ellenszolgáltatás összege: Képzett nettó ajánlati ár (HUF): 1. rész: 2.850.000 HUF 2. rész: 2.795.000
HUF, 3. rész: 2.795.000 HUF, 4. rész: 8.766.120 HUF
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. rész: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Faller Jenő utca 2, adószám: 13274018-2-11);
Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.,
adószám: 23721250-2-43); ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50., adószám:
24164528-2-13)
2. rész: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Faller Jenő utca 2, adószám: 13274018-2-11);
Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.,
adószám: 23721250-2-43); ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50., adószám:
24164528-2-13)
3. rész: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Faller Jenő utca 2, adószám: 13274018-2-11);
Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.,
adószám: 23721250-2-43); ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50., adószám:
24164528-2-13); P-R ÚTÉPÍTŐ Építőipari és Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4. fszt. 2., adószám:
23998632-2-02), Tervező és Építő Kft. (7981 Tót-szentgyörgy, Fő u. 50. A. ép., adószám: 23125317-2-02)
4. rész: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Faller Jenő utca 2, adószám: 13274018-2-11);
Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.,
adószám: 23721250-2-43); ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50., adószám:
24164528-2-13); P-R ÚTÉPÍTŐ Építőipari és Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4. fszt. 2., adószám:
23998632-2-02), Tervező és Építő Kft. (7981 Tót-szentgyörgy, Fő u. 50. A. ép., adószám: 23125317-2-02)
Az 1. részben az ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50., adószám:
24164528-2-13) és a Reaszfalt
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em., adószám:
23721250-2-43) ajánlata nem
került elbírálásra. A 2. részben a SZÉLES ÚT Építőipari és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Faller J. u. 2.,
adószám: 13274018-2-11) és az
ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50., adószám: 24164528-2-13) ajánlata
nem került elbírálásra. A 3. és
4. részben a P-R ÚTÉPÍTŐ Építőipari és Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4. fszt. 2., adószám:
23998632-2-02), a SZÉLES ÚT
Építőipari és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Faller J. u. 2., adószám: 24164528-2-13), a Tervező és Építő Kft.
(7981 Tót-szentgyörgy, Fő u.
50. A. ép., adószám: 23125317-2-02) és az ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág u.
50., adószám: 24164528-213) ajánlata nem került elbírálásra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (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

MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű (23571/2019)
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: MiReHu Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48836074
Postai cím: József Attila Utca 65
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Barta Alexandra
Telefon: +36 704570666
E-mail: drbarta.alexandra@mirehu.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mirehu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://mirehu.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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: 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: Útszóró só beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001287662019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34927100-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás keretében nettó 50.000.000,- Ft összegű keretösszeg kimerüléséig
a síkosság mentesítéséhez felhasználandó fehér útszóró só beszerzését tervezi az alábbi várható
mennyiségben:
Az igénybevétel előrelátható tervezett mennyisége: a keretszerződés fennállása alatt: 2100 tonna.
Opcionális mennyiség: +30 % (a nettó 50.000.000,- Ft összegű keretösszeg kimerülése).
Szállítási határidő a megrendelést követő 1 napon (24 órán) belül, azzal, hogy a megjelölt időtartamba a
munkaszüneti napokat is figyelembe kell venni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50000000 (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: Útszóró só beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34927100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3527 Miskolc, József Attila utca 65. szám alatt történik a
mérlegelés, az ürítés helyszíne pedig a mérlegelés helyszínétől 3 km-en belül helyezkedik el.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Minimális műszaki paraméterek: Az útszóró só nátrium-klorid tartalma minimum 97,2%. Nedvességtartalma
maximum 0,7%. Vízben oldhatatlan rész: maximum 0,8%.).
Az útszóró sónak tapadásgátló anyagot kell tartalmaznia.
Az útszóró sóról szállítói megfelelőségi nyilatkozatot kell bemutatni és egy példányban átadni szállításkor,
illetve az ajánlat beadásakor.
Elvárás, hogy az útszóró só minősége feleljen meg a Sószóró technikai nátrium klorid megnevezésű E-ÚT
08.03.11 (ÚT2-2.401): 2010. számú útügyi műszaki előírásnak.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a megfelelőségről.
Csomagolás: ömlesztve.
Az útszóró sóról szállítói megfelelőségi nyilatkozatot kell bemutatni és egy példányban átadni szállításkor,
illetve a jelen pályázat beadásakor. A szállító megfelelőségi mintát mellékeljük a közbeszerzési műszaki
leírás 2. sz. mellékleteként.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Legalacsonyabb árral bíró ellenszolgáltatás Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az igénybevétel előrelátható tervezett mennyisége: a keretszerződés fennállása
alatt: 2100 tonna.
Opcionális mennyiség: +30 %
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: Útszóró só 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:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Solinwest Agro Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17601630
Postai cím: Tallér Utca 10
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
E-mail: info@solinwest.hu
Telefon: +36 309540149
Internetcím(ek): (URL) www.solinwest.hu
Fax: +36 27540022
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25277362213
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: 50000000
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: logisztikai feladatok
ellátása
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: Solinwest Agro Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17601630
Postai cím: Tallér Utca 10
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25277362213
Hivatalos név: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59758792
Postai cím: József Attila Utca 37
Város: Magy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4556
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10604540215
Hivatalos név: Sipőcz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64651684
Postai cím: Határmalom Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11914055242
Hivatalos név: Magyar Plastiroute Forgalomtechnikai Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52857317
Postai cím: Gát Utca 4-10.
Város: Szigetszentmiklós-Lakihegy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10359264213
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:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/06 (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

Molino Plastic Korlátolt Felelősségű Társaság (23307/2019)
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: Molino Plastic Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19704636
Postai cím: Dózsa György Út 87.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tarján Tibor
Telefon: +36 309749698
E-mail: molinoplastic@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb műanyag termék 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: 3D nyomtatók, tartozékai és kapcsolódó szoftverek
Hivatkozási szám: EKR000493282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. 2 db ipari SLS 3D nyomtató
- nyomtatási méret (X/Y/Z tengely): 320 x 200 x 450 mm
- építési rétegvastagság: 80 - 120µ között
- minimum 6 különböző alapanyaggal történő nyomtatás
- az alapanyag keverése és töltése automatikusan, zárt vákuumrendszerben történjen fizikai beavatkozás
nélkül
- a leggyorsabb építési sebesség min. 1,8 liter/óra legyen
- legyen alkalmas Nitrogén gáz kezelésére
2. 3 db polimer 3D nyomtató vezérlő, kezelő, optimalizáló szoftverrendszer
- képes legyen különböző 3D nyomtatók feladatainak kezelésére
- Feldolgozható file
formátumok: .STL, .CTL, .OBJ, .PLY, .ZPR, .ZBD, .AMF, .WRL, .3DS, .FBX, .MJPDDD, .BFF, .BPZ, .IGES, .IGS, .STEP, .S
- képes legyen a felhasznált anyagok előzetes becslésének megjelenítésére
- képes legyen a kezelt nyomtatók állapotainak megjelenítésére
- képes legyen az előzetes nyomtatási idő költség pontos kimutathatóságára
- képes legyen a nyomtatók nyomtatóterületeinek, nyomtatótereinek megjelenítésére
- képes legyen a felhasznált anyagok előzetes becslésének megjelenítésére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 404980000 (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: 3D nyomtatók, tartozékai és kapcsolódó szoftverek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, hrsz.: 2413/61
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kiegészítő szójegyzék

1. 2 db ipari SLS 3D nyomtató
- nyomtatási méret (X/Y/Z tengely): 320 x 200 x 450 mm
- építési rétegvastagság: 80 - 120µ között
- minimum 6 különböző alapanyaggal történő nyomtatás
- az alapanyag keverése és töltése automatikusan, zárt vákuumrendszerben történjen fizikai beavatkozás
nélkül
- a leggyorsabb építési sebesség min. 1,8 liter/óra legyen
- legyen alkalmas Nitrogén gáz kezelésére
2. 3 db polimer 3D nyomtató vezérlő, kezelő, optimalizáló szoftverrendszer
- képes legyen különböző 3D nyomtatók feladatainak kezelésére
- Feldolgozható file
formátumok: .STL, .CTL, .OBJ, .PLY, .ZPR, .ZBD, .AMF, .WRL, .3DS, .FBX, .MJPDDD, .BFF, .BPZ, .IGES, .IGS, .STEP, .S
- képes legyen a felhasznált anyagok előzetes becslésének megjelenítésére
- képes legyen a kezelt nyomtatók állapotainak megjelenítésére
- képes legyen az előzetes nyomtatási idő költség pontos kimutathatóságára
- képes legyen a nyomtatók nyomtatóterületeinek, nyomtatótereinek megjelenítésére
- képes legyen a felhasznált anyagok előzetes becslésének megjelenítésére.
(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. Névleges lézer teljesítmény lézerforrásonként (minimum 70W,
figyelembe vehető legkedvezőbb: 100W) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00755
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: 3D nyomtatók, tartozékai és kapcsolódó szoftverek
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:
2019/11/07 (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: Kvint-R Irodatechnikai és 3D Nyomtatási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58893801
Postai cím: Delej Utca 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@kvint-r.hu
Telefon: +36 302774056
Internetcím(ek): (URL) https://www.kvint-r.hu/
Fax: +36 14774060
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10519066242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 383583167
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 404980000
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: Kvint-R Irodatechnikai és 3D Nyomtatási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58893801
Postai cím: Delej Utca 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10519066242
Hivatalos név: Metris3D Méréstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45830297
Postai cím: Rabárerdő Utca 1.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13720368213
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:
2019/08/15 (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:
2019/12/03 (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

Mom Faktor Gépipari Kft (23365/2019)
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: Mom Faktor Gépipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15426792
Postai cím: Várfok Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Ferenc
Telefon: +36 303485964
E-mail: nagy.ferenc@momfaktor.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: Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek 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 - gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000831842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a2.rész tekintetében agépekbeszerzése, a teljesítés helyére történő
leszállítása, üzembe helyezése, ésa gépekteljes körű használatának a betanítása 2 nap napi 8 óra
időtartamban 3 fő részére.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az 1.,3.,4. részek tekintetében az eszközök beszerzése, a teljesítés
helyére történő leszállítása, üzembe helyezése.
1. rész: Csavarkompresszor beszerzése
2. rész: Üregelőgép beszerzése
3. rész: Jelölő berendezés beszerzése
4. rész: Monitorok beszerzése
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Ajánlatkérő csak új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem volt
üzembe helyezve.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 97165934 (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: Csavarkompresszor 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: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, Építők útja 5-7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a csavarkompresszor beszerzése, a teljesítés helyére történő
leszállítása, üzembe helyezése.
Főbb paraméterek:

• Fordulatszámszabályzós olajbefecskendezésescsavarkompresszor beépített hűtve száritóval és beépített
hővisszanyerővel, OSC 145 olaj-víz szétválasztóval
• nyomás: 4-13 bar,
• villanymotor: 30 kW,
• VTSZ: 84148075
• VTSZ megnevezés: csavarkompresszor
Specialitások:
• A fordulatszám szabályzós kompresszor 7 bar nyomáson az adott légszállítás mellett, az alábbi a teljes
(beépített hűtve szárítóval) villamos energia igénye.
Kapacitás Energia igény Egységnyi energia felhasználás
45,2 l/s 17,3 kW max. 0,38 kW/l
59 l/s 22,2 kW max. 0,38 kW/l
72,7 l/s 27,5 kW max. 0,38 kW/l
79,5 l/s 30,6 kW max. 0,39 kW/l
A kompresszornak nincs üresjárata.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Ajánlatkérő csak új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem volt
üzembe helyezve.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a 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 Jótállás többlet időtartama (hónap)(a kötelezően előírt 12 hónapot
meghaladóan; minimum 0hónap – maximum 48hónap) 10
2 Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra, minimum 24
óra, ezt meghaladóan 0 maximum 72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00383
II.2.9) További információ:
A Szerződés a támogatási szerződés módosításának napján lép hatályba és a teljesítés napjáig tartó
határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
II.2.1)
Elnevezés: Üregelőgép beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, Építők útja 5-7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az üregelőgépbeszerzése, a teljesítés helyére történő leszállítása,
üzembe helyezése, és azüregelőgépteljeskörű használatának a betanítása 2 nap napi 8 óra időtartamban 3
fő részére.
Főbb paraméterek:
Mechanikus:
• Üregelésisebesség: 1 -12m/min

• Visszaállásisebesség: min. 24m/min.
• Maximálisüregelőerő: 100kN
• Húzófejmaximálisműködésihossza: 1250 mm
• Munkaállomásokszáma: 3
• Munkaasztal: 400 mm
• Üregelőszerszámmaximálishossza: 1300mm
• Bolygóművescsigahajtás (Planetaryscrew drive)
Elektronika:
• Hálózatifeszültség: 380-480VAC, 50Hz
• Teljesítmény: 22 kW
Folyadékok:
• Sűrítettlevegőmax 7 bar
• Hűtőanyag (olaj/emulzió): min. 400l
Hangszint:
Max. 75dB
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Ajánlatkérő csak új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem volt
üzembe helyezve.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a 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 Jótállás többlet időtartama (hónap)(a kötelezően előírt 12 hónapot
meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 12hónap) 10
2 Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra, minimum 24
óra, ezt meghaladóan 0 maximum 72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00383
II.2.9) További információ:
A Szerződés a támogatási szerződés módosításának napján lép hatályba és a teljesítés napjáig tartó
határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
II.2.1)
Elnevezés: Jelölő berendezés beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, Építők útja 5-7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a jelölő berendezés beszerzése, a teljesítés helyére történő leszállítása,
üzembe helyezése.
Főbb paraméterek:
Akkumulátoros működésű pontütéses jelölő berendezés
Jelölési terület (x/y):
• 120 x 45 mm

Betűmértek (állítható):
• 1,0 – 29,9 mm; 0,1 mm-es lépésenként állítható
Jelölési pozíció (állítható):
• balra igazított, jobbra igazított, középpontos és terület-megadás
Betűtípusok (automatikus állítás):
• DIN 1451-nek megfelelő betűtípusok pont-mátrix kivitelben 5 x 7 vagy 9 x 13 pont formátumban, illetve
folyamatos pontjelölés
Data Mátrix kód:
• Data Mátrix kód jelölés (opcionális)
Karakterkészlet:
• kis- és nagybetűs ABC, számok 0 – 9, valamint a következő speciális jelek: . , / - _ <> ( ) * = [ ] ß% & ø
+?!;:#“°^
Speciális lehetőségek:
• sorszámozás (felfelé, lefelé számolás), valós idő, valós dátum (beállítható), körívben jelölés
Opcionális lehetőségek:
• logó jelölés, műszak jelölés, soros kábelen átadott szövegek jelölése (pl.: Vonalkód olvasó) LED-es
világítás a jelölési területen. (kapcsolható)
Állítható jelölési erők:
• Szoftveres állíthatóság (jelölési erő: 0-30).
• Pontonkénti ismétlési lehetőség 1-9. Maximális jelölési mélység 0,3mm, a jelölendő anyagtól függ.
Jelölhető anyagok:
• szinte valamennyi anyag, lágy anyagoktól (pl. fa,műanyag), egészen az edzett acélig (max. 60 HRC
értékig)
Szint kompenzáció:
• max 5mm (állandó jelölési mélység)
Jelölőeszköz:
• elektromágneses
Zajkibocsátás:
• max. 76dB (betöltési művelet nélkül) ANSI 1.4 szerint 2. típus, IEC 651 szerint 2.típus
Csatlakozások:
• USB-A, USB-B, Ethernet
Elektromos ellátás:
• 18V/ min. 2.0 Ah akkumulátor
Léptető motor felbontás:
• 106,35 lépés/mm
Súly:
• mobil változat, akkumulátor kb 3,2kg
Szín:
• szürke/piros
Ajánlatkérő csak új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem volt
üzembe helyezve.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a 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 Jótállás többlet időtartama (hónap)(a kötelezően előírt 12 hónapot
meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 12hónap) 10
2 Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra, minimum 24
óra, ezt meghaladóan 0 maximum 72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00383
II.2.9) További információ:
A Szerződés a támogatási szerződés módosításának napján lép hatályba és a teljesítés napjáig tartó
határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
II.2.1)
Elnevezés: Monitorok beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33195100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, Építők útja 5-7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi 7 db monitor beszerzése, a teljesítés helyére történő leszállítása,
üzembe helyezése.
Főbb paraméterek:
• Kijelző méret (col): min. 24
• Kijelző felbontás (pixel): min. 1920x1080 (Full HD)
• Képfrissítés (Hz): 75-100
• Panel típus: IPS, OLED, QLED
• Kijelző képarány: 16:9
• Kijelző válaszidő (ms): 5
• Bemenet: min. 1 HDMI, D-Sub
• Kijelző típus: LED
• Kijelző fényerő (cd/m2): 200-300
• Kijelző kontraszt: min. 1000:1
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Ajánlatkérő csak új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem volt
üzembe helyezve.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a 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 Jótállás többlet időtartama (hónap)(a kötelezően előírt 12 hónapot
meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 24hónap) 10
2 Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra, minimum 24
óra, ezt meghaladóan 0 maximum 72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00383
II.2.9) További információ:

A Szerződés a támogatási szerződés módosításának napján lép hatályba és a teljesítés napjáig tartó
határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Csavarkompresszor 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:
2019/11/22 (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: Atlas Copco Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38479324
Postai cím: ÁTI-Sziget Ipari Park 72-73
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: informacio.hun@hu.atlascopco.com
Telefon: +36 24504600
Internetcím(ek): (URL) http://www.atlascopco.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13955216213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5910000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5700000
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: Atlas Copco Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38479324
Postai cím: ÁTI-Sziget Ipari Park 72-73
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13955216213
Hivatalos név: Trade-Technik Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87400104
Postai cím: Gyár u. 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10433384213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Üregelőgép 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:
2019/11/22 (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: 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: EKIN S.COOP
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44857660
Postai cím: Amorebieta 00
Város: Pgno. Arriagane (Barrio Boroa) Amorebieta (Bizkaia)
NUTS-kód: ES
Postai irányítószám: 48340
Ország: Spanyolország
E-mail:
Telefon: +34 946731112
Internetcím(ek): (URL) www.ekin.es
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): F48034599
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 88495000

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 89600500
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: EKIN S.COOP
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44857660
Postai cím: Amorebieta 00
Város: Pgno. Arriagane (Barrio Boroa) Amorebieta (Bizkaia)
NUTS-kód: ES
Postai irányítószám: 48340
Ország: Spanyolország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): F48034599
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Jelölő berendezés 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:
2019/11/22 (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: Amsy Jelöléstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70302095
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: szollosi.g@amsy-jelolestechnika.hu
Telefon: +36 203216232
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11988124213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1865434
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1865434
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: HiRez Csomagolástechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51186467
Postai cím: Sólyom Utca 49.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12703054213
Hivatalos név: Amsy Jelöléstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70302095
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11988124213
Hivatalos név: QLM TechlogID Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27248447
Postai cím: Szugló Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25502066242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Monitorok 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: Az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglalt határidőig nem tett
eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, így a benyújtott ajánlat nem felel meg a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így az ajánlattevő által
benyújtott ajánlat a Kbt. 69.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján a Kbt. 73. § (1) fa) pontjára tekintettel nem
megfelelő.

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (1) b) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelennek
nyilvánította.
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
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: INFO-ADÓ 2005 Műszaki és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14622731
Postai cím: Árok Utca 17
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13482662213
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:
2019/07/22 (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:
A 2. részben tekintettel arra, hogy az eljárásban egy ajánlat került benyújtásra, a Kbt. 131. § (8) bekezdés a)
pontja értelmében a szerződés a szerződéskötési moratórium lejárta előtt került megkötésre.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (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

Nemzeti Sportközpontok (22882/2019)
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: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Hermina Út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Attila
Telefon: +36 14714135
E-mail: aszilagyi@mnsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: költségvetési szerv
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: sport
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: Jégcsarnok pályavédelmi rendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001095492019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
35100000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 2020. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Európa-bajnokság megrendezésével összefüggésben a
2018. évben hatályba lépett ISU előírásoknak megfelelő pályavédelmi rendszer beszerzése szállítással és
telepítéssel a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően.
A pályavédelmi rendszernek Impakt Safety One 90 cm, vagy ezzel egyenértékű, vagy jobb műszaki
megoldásnak kell lennie. Az egyenértékűség az ISU előírások alapján kerül vizsgálatra.
Feladat a műszaki leírásban található alaprajz szerinti méretű pálya tekintetében ahhoz a mérethez
igazított, az ISU Rövidpályás Gyorskorcsolyára vonatkozó, 2018. évben hatályba lépett ISU előírásnak
megfelelő, minőségtanúsítvánnyal rendelkező 1 darab kompakt védelmi rendszer szállítása, beszerelése.
A 2018. évben hatályba lépett ISU előírásoknak megfelelő pályavédelmi rendszer beszerzése a gyakorló
jégcsarnokba.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49900000 (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: jégcsarnok pályavédelmi rendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
35100000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Gyakorló Jégcsarnok (1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 2020. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Európa-bajnokság megrendezésével összefüggésben a
2018. évben hatályba lépett ISU előírásoknak megfelelő pályavédelmi rendszer beszerzése szállítással és
telepítéssel a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően.
A pályavédelmi rendszernek Impakt Safety One 90 cm, vagy ezzel egyenértékű, vagy jobb műszaki
megoldásnak kell lennie. Az egyenértékűség az ISU előírások alapján kerül vizsgálatra.
Feladat a műszaki leírásban található alaprajz szerinti méretű pálya tekintetében ahhoz a mérethez
igazított, az ISU Rövidpályás Gyorskorcsolyára vonatkozó, 2018. évben hatályba lépett ISU előírásnak

megfelelő, minőségtanúsítvánnyal rendelkező 1 darab kompakt védelmi rendszer szállítása, beszerelése.
A 2018. évben hatályba lépett ISU előírásoknak megfelelő pályavédelmi rendszer beszerzése a gyakorló
jégcsarnokba.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállás (hónapokban megadva, minimum 12 hónap maximum 36
hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 2.Pályavédelmi rendszer összesített nettó vételára Súlyszám - 95
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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:
16167 / 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: jégcsarnok pályavédelmi rendszer 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:
2019/11/12 (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: Suplimum Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39364171
Postai cím: Koppány Utca 21.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: lbartha@suplimum.hu
Telefon: +36 309449902
Internetcím(ek): (URL) www.suplimum.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24521510213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40801600
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49900000
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: Suplimum Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39364171
Postai cím: Koppány Utca 21.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24521510213
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:

2019/12/06 (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

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (23381/2019)
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: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
Hivatalos név: Timár Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74660537
Postai cím: Szabadság Út 100
Város: Timár
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4466
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Türk János polgármester
Telefon: +36 42370224
E-mail: timarph@eszaknet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.timar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.timar.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (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: Timár Ivóvíz_tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000300902019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45247130-0

Kiegészítő szójegyzék

45232100-3
45232150-8
45232151-5
45232430-5
45233223-8
45233228-3
45262220-9
71320000-7
71322000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés a KEHOP–2.1.3–15–2017–00052 azonosítószámú Timár település ivóvízminőségjavító program projekt keretében megvalósuló tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga
Könyv feltételei szerint”
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a
2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt
beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a
hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII.
19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között az ivóvízminőség-javító beruházások
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a KEHOP–2.1.3–15–2017–00052 azonosítószámú,
„Timár település ivóvízminőség-javító program” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési
és kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Timár település ivóvizének minősége nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet egyes
előírásainak; ammónium-ion továbbá vas- és mangán-tartalom tekintetében meghaladja az előírt
parametrikus értékeket.
A vízellátás megoldható Rakamazról érkező, jó minőségű víz átvételével, de ehhez a következő
fejlesztésekre van szükség:
‒ Meglévő kút eltömedékelése
‒ Víztorony felújítása (külső, belső, gépészeti, villamos és irányítástechnikai)
‒ A víztorony udvartéri NA 100 acél töltő-ürítő vezetékének cseréje KPE-re
‒ A víztorony udvartéri NA 80 túlfolyó-leürítő vezetékének cseréje KPE-re
‒ Új nyomásfokozó létesítése az átadási pontra (Timár határába)
‒ Irányítástechnika fejlesztése
‒ Meglévő, 49 fm NA 80 azbesztcement gerincvezeték cseréje NA 100 KPE-re Timáron
‒ Meglévő, 1182 fm NA100 azbesztcement vezeték cseréje NA 150 KPE-re Timáron
‒ Csomóponti aknák átépítése Timáron a fejlesztéssel érintett vezetékcserék nyomvonalain
‒ Timári hálózat (11475 fm hosszú) mechanikai tisztítása
Továbbá rekonstrukció keretében a következő feladatokat kell elvégezni:
‒ Csomóponti rekonstrukciók Timáron
‒ Meglévő, 168 fm NA 100 azbesztcement vezeték cseréje NA 100 KPE-re Timáron
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 154800000 (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: Timár Ivóvíz_tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45232100-3

Kiegészítő szójegyzék

45232150-8
45232151-5
45232430-5
45233223-8
45233228-3
45247130-0
45262220-9
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Timár település közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a
2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt

beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a
hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII.
19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között az ivóvízminőség-javító beruházások
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a KEHOP–2.1.3–15–2017–00052 azonosítószámú,
„Timár település ivóvízminőség-javító program” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési
és kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Timár település ivóvizének minősége nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet egyes
előírásainak; ammónium-ion továbbá vas- és mangán-tartalom tekintetében meghaladja az előírt
parametrikus értékeket.
A vízellátás megoldható Rakamazról érkező, jó minőségű víz átvételével, de ehhez a következő
fejlesztésekre van szükség:
‒ Meglévő kút eltömedékelése
‒ Víztorony felújítása (külső, belső, gépészeti, villamos és irányítástechnikai)
‒ A víztorony udvartéri NA 100 acél töltő-ürítő vezetékének cseréje KPE-re
‒ A víztorony udvartéri NA 80 túlfolyó-leürítő vezetékének cseréje KPE-re
‒ Új nyomásfokozó létesítése az átadási pontra (Timár határába)
‒ Irányítástechnika fejlesztése
‒ Meglévő, 49 fm NA 80 azbesztcement gerincvezeték cseréje NA 100 KPE-re Timáron
‒ Meglévő, 1182 fm NA100 azbesztcement vezeték cseréje NA 150 KPE-re Timáron
‒ Csomóponti aknák átépítése Timáron a fejlesztéssel érintett vezetékcserék nyomvonalain
‒ Timári hálózat (11475 fm hosszú) mechanikai tisztítása
Továbbá rekonstrukció keretében a következő feladatokat kell elvégezni:
‒ Csomóponti rekonstrukciók Timáron
‒ Meglévő, 168 fm NA 100 azbesztcement vezeték cseréje NA 100 KPE-re Timáron
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Az ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1.1. pontjában előírt meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata
(hónap) (maximum 36 hónap) 20
2 3. Jótállás időtartama, hónap (minimum 24, maximum 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP–2.1.3–15–2017–00052
II.2.9) További információ:
II.2.7. pont: „nap” kifejezésen az Ajánlatkérő naptári napot ért
Irányadó idő: vmennyi órában megadott határidő magyaro-i helyi idő szerint értendő.
Irányadó jog: Kbt.,424/2017. Kr. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Neve,lajstromszáma: dr. Paksi Gábor (00062)
Levelezési cím:1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. em. 13.
E-mail: iroda@anpast.hu
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: Timár Ivóvíz_tervezés és kivitelezés
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:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72813243
Postai cím: Bartók Béla Utca 14.

Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
E-mail: info@magyarmelyepito.hu
Telefon: +36 52270658
Internetcím(ek): (URL) www.magyarmelyepito.hu
Fax: +36 52270658
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22634812209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 97461925
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 154800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezési
feladatok részfeladatai (rf.-i) , hálózat rekonstrukciós munkák rf.-i, hulladék elszállítási munkák rf.i, ivóvízhálózat építésének rf.-i,, házi bekötések rf.-i, szivattyú beépítésének rf.-i, gép berendezések
beépítésének rf.-i, víztorony felújításai munkák rf.-i
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: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228567
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3535
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440424205
Hivatalos név: ALFÖLD EURÓPA Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48052544
Postai cím: Haladás Utca 42.
Város: Földes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4177
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11691998209
Hivatalos név: Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72813243
Postai cím: Bartók Béla Utca 14.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22634812209
Hivatalos név: PureAqua Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58451065
Postai cím: Lőszergyári Út 6.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13523154219
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:
2019/04/16 (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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019/12/05 (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

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (23562/2019)
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: NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12914856
Postai cím: Dózsa György Utca 34.
Város: Nyárlőrinc
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zayzon Jenőné
Telefon: +36 76589001
E-mail: jegyzo@nyarlorinc.hu
Fax: +36 76589008
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyarlorinc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyarlorinc.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: Nyárlőrinc külterületi útfelújítás VP projektből
Hivatkozási szám: EKR001389232019
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) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szakasz 879,01 fm,
B szakasz 2595,09 fm
Összesen 3474,1 fm.
(A 0131 és 0134 hsz alatt nyilvántartott 1244,26 fm szilárd burkolatú út megerősítése történik, egyes
szakaszokon visszabontás is szükséges.
A 0139/3 és a 143 hrsz alatt nyilvántartott 2229.84 fm földút mechanikai stabilizációja valósul meg. Ez
összesen : 3474,1 fm)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 77506297 (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: Nyárlőrinc külterületi útfelújítás VP projektből
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: HU331 A teljesítés helye: Nyárlőrinc Község, külterület 0131-0134-0139/3 és 0143 hrszú földutak. NUTS Kód: HU331
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szakasz 879,01 fm,
B szakasz 2595,09 fm
Összesen 3474,1 fm.
(A 0131 és 0134 hsz alatt nyilvántartott 1244,26 fm szilárd burkolatú út megerősítése történik, egyes
szakaszokon visszabontás is szükséges.
A 0139/3 és a 143 hrsz alatt nyilvántartott 2229.84 fm földút mechanikai stabilizációja valósul meg. Ez
összesen : 3474,1 fm)
Amennyiben a dokumentáció 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.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján
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: Nyárlőrinc külterületi útfelújítás VP projektből
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:
2019/11/28 (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: PRIM-ÚT Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11563787
Postai cím: III Béla Krt. 32/I/6
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: primut@primut.hu
Telefon: +36 303389220
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11379296203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 81214463
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 77506297
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: Fehér és Fehér Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56427293
Postai cím: Szőlő Körút 9
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11049566204
Hivatalos név: DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89149652
Postai cím: Kastélykert Utca 171
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392486206
Hivatalos név: PRIM-ÚT Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11563787
Postai cím: III Béla Krt. 32/I/6
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11379296203
Hivatalos név: SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43024751
Postai cím: Fóti Út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14332151241
Hivatalos név: MEGA-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37800442
Postai cím: Szolnoki hegy 118.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11424688203
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:
2019/10/25 (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:
2019/12/06 (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

Pázmánd Község Önkormányzata (23034/2019)
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: Pázmánd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49271991
Postai cím: Fő Utca 80
Város: Pázmánd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2476
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
Telefon: +36 22238004
E-mail: polghiv@pazmand.hu
Fax: +36 22238005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pazmand.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pazmand.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: Pázmánd, Fő utca 75. szám alatti konyha kialakítás
Hivatkozási szám: EKR001322262019
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 Pázmánd, Fő utca 75. szám alatti épület konyha és étteremmé való átalakítása keretében,
1. rész: kőműves, burkoló és festő munkák ellátása
Nyertes ajánlattevő feladata a Pázmánd, Fő utca 75. szám alatti épület konyha és étteremmé való
átalakítása keretében kőműves, burkoló és festő munkák ellátása az alábbi mennyiségek figyelembe
vételével:
S.sz. Megnevezés Mennyiség Menny. egység
1 Nyílások, falak elburkolása gipszkartonnal 16 m2
2 Mosható festés készítése konyhában latex festékkel 130 m2
3 Lábazat képzés épület körül festéssel 40 m2
4 Épület előtti faburkolatos előtető tisztítása és lazúrozása 120 m2
5 Térburkolatos út és padka felbontása és vissza építése ágyazattal, földmunkával zsírfogónál és szennyvíz
bekötésnél 1 komp
6 Zúzottköves csepegő járda kialakítása épület körül 40 m2
7 Burkolás ( oldalfal, aljzat) 30 m2
8 Bontási és építési törmelék kihordása, felrakása szállítóeszközre 60 m2
A beruházás nem építési engedélyköteles.
2. rész: az ács és asztalos munkák ellátása
Nyertes ajánlattevő feladata a Pázmánd, Fő utca 75. szám alatti épület konyha és étteremmé való
átalakítása keretében ács és asztalos munkák ellátása az alábbi mennyiségek figyelembe vételével:
S.sz: Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység
1 fafödém szigetelése 20 cm vastagságban fólia alátéttel 260 m2
2 födémdeszkázat bontás 130 m2
3 födémdeszkázat beépítés előzetes rovarmentesítéssel 50 m2
4 fafödém beitatása gomba és rovarkártevők elleni favédőszerrel 260 m2
5 lambériázás, előzetes lazúros festéssel 6 m2
6 rakodó polcrendszer készítés szárazáru raktárba fehér bútorlapból 7 m x 40 cm x 190 cm 1 db
7 rakodó polc készítés zöldség raktárba fehér bútorlapból 2,9 m x 40 cm x 190 cm 1 db
8 takarítószer tároló szekrény készítése zöldség tárolóba fehér bútorlapból
190 cm x 90 cm x 40 cm 1 db
9 takarítószer tároló szekrény készítése öltöző előtérbe fehér bútorlapból 138 cm x 250 cm x 55 cm 1 db
10 munkaasztal készítése zöldség előkészítőbe rozsdamentes lemezborítással 1 db
11 munkaasztal készítése hús előkészítőbe rozsdamentes lemezborítással 2 tálcás 1 csöpögtető 150 cm
hosszú 85 cm magas + asztal 225 cm x 85 cm magas x 40 cm mély 1 db
12 munkaasztal készítése fehér mosogató helyiségbe rozsdamentes lemezborítással 285 cm x 85 cm x 40
cm 1 db
13 munkaasztal készítése allergiás konyha helyiségbe mosogatóval 285 cm x 85 cm 1 db
A beruházás nem építési engedélyköteles.
3. rész: épületgépészeti munkák ellátása
Nyertes ajánlattevő feladata a Pázmánd, Fő utca 75. szám alatti épület konyha és étteremmé való
átalakítása keretében épületgépészeti munkák ellátása az alábbi mennyiségek figyelembe vételével:
S.sz: Megnevezés Mennyiség Menny. egység
1. Központi fűtési rendszer kialakítás 30 KW –os kombi gázkazánnal, kompakt lapradiátorokkal, thermo
szelepekkel , 5 rétegű szigetelt csövekkel szerelve. 1 komp.

2. Konyhai szellőzőrendszer kialakítása 315 mm-es elszívó csőventilátorral, horganyzott 315 mm-es és 250
mm-es spiko csövekkel, idomokkal, födém és tető átvezetőkkel kompletten szerelve. 1 komp.
3. Ioncserélős vízlágyító berendezés beszerelése szerelvényekkel egy colos 145 literes. 1 komp.
4. Gázvezeték szerelése idomokkal, szerelvényekkel terv szerint. 1 komp.
A beruházás nem építési engedélyköteles.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 8613900 (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: Kőműves, burkoló, festő munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45262500-6

További tárgyak:

45262522-6

Kiegészítő szójegyzék

45262650-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Pázmánd, Fő utca 75.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a Pázmánd, Fő utca 75. szám alatti épület konyha és étteremmé való
átalakítása keretében kőműves, burkoló és festő munkák ellátása az alábbi mennyiségek figyelembe
vételével:
S.sz. Megnevezés Mennyiség Menny. egység
1 Nyílások, falak elburkolása gipszkartonnal 16 m2
2 Mosható festés készítése konyhában latex festékkel 130 m2
3 Lábazat képzés épület körül festéssel 40 m2
4 Épület előtti faburkolatos előtető tisztítása és lazúrozása 120 m2
5 Térburkolatos út és padka felbontása és vissza építése ágyazattal, földmunkával zsírfogónál és szennyvíz
bekötésnél 1 komp
6 Zúzottköves csepegő járda kialakítása épület körül 40 m2
7 Burkolás ( oldalfal, aljzat) 30 m2
8 Bontási és építési törmelék kihordása, felrakása szállítóeszközre 60 m2
A beruházás nem építési engedélyköteles.
(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 felhívás III.1.3. M.1 pontja szerinti szakember, alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszerek ismertetése,
amellyel az ajánlatkérő
megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az "1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)" értékelési
részszempont tekintetében a
Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában, 2019. június 4. napján megjelent útmutató (a
továbbiakban: Útmutató) 1. számú
melléklet A. 1. a) pont aa) pontja szerinti fordított arányosítás; P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) +
Pmin, ahol P: a vizsgált
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10, Pmin: a
pontskála alsó határa, azaz 0,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A "2. A felhívás
III.1.3. M.1 pontja
szerinti szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap)" értékelési
részszempont
tekintetében az Útmutató 1. számú melléklet A. 1. a) pont ab ) pontja szerinti egyenes arányosítás. P =
(Avizsgált /Alegjobb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső
határa, azaz 10 Pmin: a
pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati elem Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem A
felhívás III.1.3) M.1. pontja
szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (2. részszempont)
esetében a maximum további 12
hónap, és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 12 hónapként veszi figyelembe a
pontszámok
meghatározásánál és 12 hónapként kerülnek figyelembe vételre az értékelés során és egységesen 10
pontot kapnak. A gyakorlat
vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad, azzal, hogy ez
esetben a megajánlás „0”
pontszámot kap. A figyelembe vett hónapok számába Ajánlatkérő teljes hónapként beleszámítja a gyakorlat
kezdő és végső hónapját is.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 2. értékelési részszempontra tett ajánlatot alátámasztó, szakembert bemutató
Ajánlattevői nyilatkozatot
minimálisan az alábbi tartalommal: - szakember neve - az ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése
ÉS - Az értékelési
részszempontban bemutatott szakember által aláírt szakmai önéletrajz [amely tartalmazza a szakmai
tapasztalatát olyan
részletességgel, hogy a megajánlott többlet szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen
(legalább év/hó részletességgel],
rendelkezésre állási nyilatkozat, és a végzettséget igazoló okiratok másolatait. Az ajánlatkérő a 12 hónapban
határozta meg azt a
legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével
azonos számú pontot ad.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál,
tehát a képletbe abban az
esetben is a legkedvezőbbnek tekinthető értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme
ezen értéknél kedvezőbb.
II.2.1)
Elnevezés: Ács, asztalos munkák
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45420000-7

További tárgyak:
45422000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Pázmánd, Fő utca 75.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a Pázmánd, Fő utca 75. szám alatti épület konyha és étteremmé való
átalakítása keretében ács és asztalos munkák ellátása az alábbi mennyiségek figyelembe vételével:
S.sz: Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység
1 fafödém szigetelése 20 cm vastagságban fólia alátéttel 260 m2
2 födémdeszkázat bontás 130 m2
3 födémdeszkázat beépítés előzetes rovarmentesítéssel 50 m2
4 fafödém beitatása gomba és rovarkártevők elleni favédőszerrel 260 m2
5 lambériázás, előzetes lazúros festéssel 6 m2
6 rakodó polcrendszer készítés szárazáru raktárba fehér bútorlapból 7 m x 40 cm x 190 cm 1 db
7 rakodó polc készítés zöldség raktárba fehér bútorlapból 2,9 m x 40 cm x 190 cm 1 db
8 takarítószer tároló szekrény készítése zöldség tárolóba fehér bútorlapból
190 cm x 90 cm x 40 cm 1 db
9 takarítószer tároló szekrény készítése öltöző előtérbe fehér bútorlapból 138 cm x 250 cm x 55 cm 1 db
10 munkaasztal készítése zöldség előkészítőbe rozsdamentes lemezborítással 1 db
11 munkaasztal készítése hús előkészítőbe rozsdamentes lemezborítással 2 tálcás 1 csöpögtető 150 cm
hosszú 85 cm magas + asztal 225 cm x 85 cm magas x 40 cm mély 1 db
12 munkaasztal készítése fehér mosogató helyiségbe rozsdamentes lemezborítással 285 cm x 85 cm x 40
cm 1 db
13 munkaasztal készítése allergiás konyha helyiségbe mosogatóval 285 cm x 85 cm 1 db
A beruházás nem építési engedélyköteles.
(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 felhívás III.1.3. M.1 pontja szerinti szakember, alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft.) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszerek ismertetése,
amellyel az ajánlatkérő
megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az "1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)" értékelési
részszempont tekintetében a
Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában, 2019. június 4. napján megjelent útmutató (a
továbbiakban: Útmutató) 1. számú
melléklet A. 1. a) pont aa) pontja szerinti fordított arányosítás; P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) +
Pmin, ahol P: a vizsgált
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10, Pmin: a
pontskála alsó határa, azaz 0,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A "2. A felhívás
III.1.3. M.1 pontja

szerinti szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap)" értékelési
részszempont
tekintetében az Útmutató 1. számú melléklet A. 1. a) pont ab ) pontja szerinti egyenes arányosítás. P =
(Avizsgált /Alegjobb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső
határa, azaz 10 Pmin: a
pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati elem Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem A
felhívás III.1.3) M.1. pontja
szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (2. részszempont)
esetében a maximum további 12
hónap, és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 12 hónapként veszi figyelembe a
pontszámok
meghatározásánál és 12 hónapként kerülnek figyelembe vételre az értékelés során és egységesen 10
pontot kapnak. A gyakorlat
vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad, azzal, hogy ez
esetben a megajánlás „0”
pontszámot kap. A figyelembe vett hónapok számába Ajánlatkérő teljes hónapként beleszámítja a gyakorlat
kezdő és végső hónapját is.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 2. értékelési részszempontra tett ajánlatot alátámasztó, szakembert bemutató
Ajánlattevői nyilatkozatot
minimálisan az alábbi tartalommal: - szakember neve - az ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése
ÉS - Az értékelési
részszempontban bemutatott szakember által aláírt szakmai önéletrajz [amely tartalmazza a szakmai
tapasztalatát olyan
részletességgel, hogy a megajánlott többlet szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen
(legalább év/hó részletességgel],
rendelkezésre állási nyilatkozat, és a végzettséget igazoló okiratok másolatait. Az ajánlatkérő a 12 hónapban
határozta meg azt a
legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével
azonos számú pontot ad.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál,
tehát a képletbe abban az
esetben is a legkedvezőbbnek tekinthető értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme
ezen értéknél kedvezőbb.
II.2.1)
Elnevezés: Épületgépész munkák
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Pázmánd, Fő utca 75.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a Pázmánd, Fő utca 75. szám alatti épület konyha és étteremmé való
átalakítása keretében épületgépészeti munkák ellátása az alábbi mennyiségek figyelembe vételével:
S.sz: Megnevezés Mennyiség Menny. egység
1. Központi fűtési rendszer kialakítás 30 KW –os kombi gázkazánnal, kompakt lapradiátorokkal, thermo
szelepekkel , 5 rétegű szigetelt csövekkel szerelve. 1 komp.
2. Konyhai szellőzőrendszer kialakítása 315 mm-es elszívó csőventilátorral, horganyzott 315 mm-es és 250
mm-es spiko csövekkel, idomokkal, födém és tető átvezetőkkel kompletten szerelve. 1 komp.
3. Ioncserélős vízlágyító berendezés beszerelése szerelvényekkel egy colos 145 literes. 1 komp.
4. Gázvezeték szerelése idomokkal, szerelvényekkel terv szerint. 1 komp.
A beruházás nem építési engedélyköteles.
(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 felhívás III.1.3. M.1 pontja szerinti szakember, alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap) 30
Költség szempont –

x Ár szempont – 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszerek ismertetése,
amellyel az ajánlatkérő
megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az "1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)" értékelési
részszempont tekintetében a
Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában, 2019. június 4. napján megjelent útmutató (a
továbbiakban: Útmutató) 1. számú
melléklet A. 1. a) pont aa) pontja szerinti fordított arányosítás; P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) +
Pmin, ahol P: a vizsgált
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10, Pmin: a
pontskála alsó határa, azaz 0,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A "2. A felhívás
III.1.3. M.1 pontja
szerinti szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap)" értékelési
részszempont
tekintetében az Útmutató 1. számú melléklet A. 1. a) pont ab ) pontja szerinti egyenes arányosítás. P =
(Avizsgált /Alegjobb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső
határa, azaz 10 Pmin: a
pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati elem Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem A
felhívás III.1.3) M.1. pontja
szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (2. részszempont)
esetében a maximum további 12
hónap, és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 12 hónapként veszi figyelembe a
pontszámok
meghatározásánál és 12 hónapként kerülnek figyelembe vételre az értékelés során és egységesen 10
pontot kapnak. A gyakorlat
vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad, azzal, hogy ez
esetben a megajánlás „0”
pontszámot kap. A figyelembe vett hónapok számába Ajánlatkérő teljes hónapként beleszámítja a gyakorlat
kezdő és végső hónapját is.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 2. értékelési részszempontra tett ajánlatot alátámasztó, szakembert bemutató
Ajánlattevői nyilatkozatot
minimálisan az alábbi tartalommal: - szakember neve - az ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése
ÉS - Az értékelési
részszempontban bemutatott szakember által aláírt szakmai önéletrajz [amely tartalmazza a szakmai
tapasztalatát olyan
részletességgel, hogy a megajánlott többlet szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen
(legalább év/hó részletességgel],
rendelkezésre állási nyilatkozat, és a végzettséget igazoló okiratok másolatait. Az ajánlatkérő a 12 hónapban
határozta meg azt a
legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével
azonos számú pontot ad.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál,
tehát a képletbe abban az

esetben is a legkedvezőbbnek tekinthető értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme
ezen értéknél kedvezőbb.
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: Kőműves, burkoló, festő munkák
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:
2019/11/12 (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: DENHOS Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11415570
Postai cím: Fehérvári Utca 27
Város: Perkáta
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2431
Ország: Magyarország
E-mail: denkegergely@freemail.hu
Telefon: +36 205384185
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26336248207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1780200
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1869860
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: DENHOS Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11415570
Postai cím: Fehérvári Utca 27
Város: Perkáta
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2431
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26336248207
Hivatalos név: Alica Auris Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95594202
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Adony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2457
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23018943207
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Ács, asztalos munkák
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:
2019/11/12 (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: Huszár József
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80418016
Postai cím: Rákóczi Utca 37
Város: Nagylók
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2435
Ország: Magyarország
E-mail: huszar.jozsef@gmail.com
Telefon: +36 303619916
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 68568856227
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2651700

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2869540
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: Huszár József
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80418016
Postai cím: Rákóczi Utca 37
Város: Nagylók
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2435
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 68568856227
Hivatalos név: Alica Auris Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95594202

Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Adony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2457
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23018943207
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Épületgépész munkák
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:
2019/11/12 (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: Alica Auris Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95594202
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Adony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2457
Ország: Magyarország
E-mail: kirinovics@gmail.com
Telefon: +36 203864908
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23018943207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3565000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3874500
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: VENYIM GYÜMÖLCSE Tanácsadó, Beruházó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77155146
Postai cím: Kölcsey Ferenc U. 2
Város: Nagyvenyim
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2421
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11978479207
Hivatalos név: Alica Auris Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95594202
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Adony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2457
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23018943207
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:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (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

Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság (23316/2019)
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: Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44055554
Postai cím: Városmajor
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter
Telefon: +36 209816045
E-mail: burg.peter@upcmail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szabadter.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: közönségforgalmi vizesblokk felújítása
Hivatkozási szám: EKR001034402019
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 felújítással érintett hasznos alapterület: 250 m2 A részletes mennyiségek a tervdokumentációban
szerepelnek..
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 80686239 (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: közönségforgalmi vizesblokk 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: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Margitsziget
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítással érintett hasznos alapterület: 250 m2 A részletes mennyiségek a tervdokumentációban
szerepelnek.
(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. részszempont: A kötelezö teljesítési idöhöz képest vállalt
elöteljesítéssel 30 érintett napok száma 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: ajánlati ár Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az árazatlan költségvetésben meghatározott opciós tételek esetében ajánlatkérő az
eljárás eredményéről szóló tájékoztató "összegezés az eljárás eredményéről" című dokumentumban

értesíti a nyertes ajánlattevőt arról, hogy az opciós tételeket megrendeli-e vagy sem. Az opciós
tételek megrendelése esetén azok határideje megegyezik az alapszerződés teljesítési határidejével.
Az opciós tételek beárazása is kötelező!
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 ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
Valamennyi részszempont esetében az alsópontszám 1 ; a felsőpontszám 10
A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:
Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével a következő képlet
szerint:
P= Alegjobb /Avizsgált (Pmax-Pmin)+Pmin
ahol: P= pontszám
Pmax: Pontskála felső határa
Pmin: Pontskála alsó határa
Alegjobb:A legelőnyösebb tartalmi elem
Alegrosszabb: A legelőnytelenebb tartalmi elem
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb összegű ár) a maximális
pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat azonos tartalmi elemére (ár) pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan, a fenti képlet szerint
számolja ki a pontszámokat.
A 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével a következő képlet
szerint:
P= Avizsgált /Alegjobb (Pmax-Pmin)+Pmin
ahol: P= pontszám
Pmax:
Pontskála felső határa
Pmin: Pontskála alsó határa
Alegjobb:A legelőnyösebb tartalmi elem
Alegrosszabb: A legelőnytelenebb tartalmi elem
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az előteljesítéssel érintett napok száma esetében a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat a fenti képlet szerint.
Figyelem: A 2. részszempont esetén csak azon napok számát kell megadni, ahány nappal korábbi
befejezést vállal az ajánlattevő a kötelezően előírt határidőnél.
Ajánlatkérő a 2. részszempont esetében maximálisan 30 napot vesz figyelembe az
értékelésnél az előteljesítéssel érintett napok számaként. Az ennél több napot tartalmazó
ajánlatokat akként vesszük figyelembe az értékelés során, mintha 30 napot ajánlott volna meg az
ajánlattevő.
Alternatív ajánlat csak azon tételek esetében tehető, melyek az árazatlan költségvetésben ekként megjelölve
szerepelnek.
Az alternatív ajánlati tételek beárazása is kötelező!
Ajánlatkérő az eljárás eredményének meghatározása során szabadon dönt arról, hogy az alap ajánlatban,
vagy az alternatív ajánlatban szereplő tételeket rendeli -e meg. Az ajánlatok összehasonlításánál minden
esetben az azonos tartalmú ajánlatokat hasonlítja össze, és az alapján határozza meg a nyertes személyét
az értékelési szempontok alapján.
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: közönségforgalmi vizesblokk 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:
2019/09/20 (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: Dairy-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10473393
Postai cím: Omega Köz 1
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112

Ország: Magyarország
E-mail: dairyep@dairyep.hu
Telefon: +36 28388646
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13895734213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 74002456
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 80686239
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: T-Invest '91 Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14481835
Postai cím: Ősz Utca 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13580234206
Hivatalos név: Dairy-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10473393
Postai cím: Omega Köz 1
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13895734213
Hivatalos név: Radián Építőipari Tervező, Szervező, Üzemeltető Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27815977
Postai cím: Mária Utca 36
Város: Kistarcsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10547030213
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:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (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

Széchenyi István Egyetem (22486/2019)
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: 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. Szabóné dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 966613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uni.sze.hu/kezdolap
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: felsőoktatási intézmény
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: Laboreszközök EFOP 362
Hivatkozási szám: EKR000984252019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38550000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Általános laboratóriumi és kisüzemi eszközök, eszköz kiegészítők, mérőműszerek beszerzése a Széchenyi
István Egyetemen az EFOP-3.6.2-16-2017-00012” projekt keretében
A projekt szakmai megvalósításához szükséges tejfeldolgozó kisüzem, alapanyag és késztermék
vizsgálatához szükséges laboreszközök, valamint állományvizsgáló és érzékszervi laboratóriumi
vizsgálathoz szükséges eszközök beszerzése.
1 db Vegyszerszekrény, 1 db Rozsdamentes mosogató, 1 db Rozsdamentes asztal, 1 db Élelmiszer
állományvizsgáló kiegészítőkkel, 1 db Hordozható rotációs viszkoziméter (kis minta adapterrel), 6 db Mobil
érzékszervi minősítő állomás, 1 db klíma, 1 db tejhűtőtartály, 1 db fogadó tejszivattyú, 1 db csőszűrő, 1
db Spirálsöves univerzálpasztőr, 1 db érlelőtartály, tejszíntartály, 1 db töltőgép, 1 db fedélhegesztő, 1 db
kádpasztőr és sajtkád (kiegészítőkkel), 1 db csepegtetőtálca, 1 db sajtprés, 2 méretben sajtformák (96
mm-es 16 db, 145 mm-es 16 db) és préselőlapok (95mm-es 16 db, 144mm-es 16 db), 1 db savótároló
tartály, 1 db szivattyú, 1 db sózókád, 1 db sajtkosár, 1 db vajköpülő, 1 db tejszeparátor (fölöző) , 1 db mobil
mosóegység, 1 db jegesvízellátó berendezés, 1db légkompresszor.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35838565 (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: Laboreszközök EFOP 362
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszertudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A projekt szakmai megvalósításához szükséges tejfeldolgozó kisüzem, alapanyag és késztermék
vizsgálatához szükséges laboreszközök, valamint állományvizsgáló és érzékszervi laboratóriumi
vizsgálathoz szükséges eszközök beszerzése.
1 db Vegyszerszekrény, 1 db Rozsdamentes mosogató, 1 db Rozsdamentes asztal, 1 db Élelmiszer
állományvizsgáló kiegészítőkkel, 1 db Hordozható rotációs viszkoziméter (kis minta adapterrel), 6 db Mobil
érzékszervi minősítő állomás, 1 db klíma, 1 db tejhűtőtartály, 1 db fogadó tejszivattyú, 1 db csőszűrő, 1
db Spirálsöves univerzálpasztőr, 1 db érlelőtartály, tejszíntartály, 1 db töltőgép, 1 db fedélhegesztő, 1 db
kádpasztőr és sajtkád (kiegészítőkkel), 1 db csepegtetőtálca, 1 db sajtprés, 2 méretben sajtformák (96
mm-es 16 db, 145 mm-es 16 db) és préselőlapok (95mm-es 16 db, 144mm-es 16 db), 1 db savótároló
tartály, 1 db szivattyú, 1 db sózókád, 1 db sajtkosár, 1 db vajköpülő, 1 db tejszeparátor (fölöző) , 1 db mobil
mosóegység, 1 db jegesvízellátó berendezés, 1db légkompresszor.
(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 (minimum jótálláson felül minimum 0 hónap, maximum 12 hónap)
20
Költség szempont –
x Ár szempont – Jótállás (minimum jótálláson felül minimum 0 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00012
II.2.9) További információ:
Előteljesítés lehetséges.
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: Laboreszközök EFOP 362
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:
2019/11/18 (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: "KROMAT" Műszerforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57185136
Postai cím: Péterhegyi Út 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: tender@kromat.hu
Telefon: +36 12482110
Internetcím(ek): (URL) www.kromat.hu
Fax: +36 13198547
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11802428243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35377603
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35838565
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: "KROMAT" Műszerforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57185136
Postai cím: Péterhegyi Út 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11802428243
Hivatalos név: SYNETIC PHARMA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99856715
Postai cím: OTTHON UTCA 7. II.em. 10.a.
Város: BUDAÖRS
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23141160213
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:
2019/08/28 (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:
2019/12/05 (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

Székesfehérvári Egyházmegye (23331/2019)
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: Székesfehérvári Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52406236
Postai cím: Városház Tér 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Staudt Mária
Telefon: +36 304341872
E-mail: staudt.maria@szfvar.katolikus.hu
Fax: +36 22510699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szfvar.katolikus.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szfvar.katolikus.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
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: GINOP7.1.4-16-2016-00006 Szfvár.Műv.Ház átalakítás
Hivatkozási szám: EKR001076022019
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 eljárás tárgya a GINOP-7.1.4-16-2016-00006 számú, „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztés”
tárgyú projekt keretében a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház átalakítására és
akadálymentesítésére vonatkozó kivitelezés, a személyfelvonó kialakításához szükséges statikai terv
és az elektromos részletterv elkészítése. A műemléki védettség alatt álló épület felújítása az alábbi főbb
munkanemek tekintetében (részletesen a kiírás mellékletét képező műszaki leírás szerint) tájékoztató
jelleggel: - Felvonulási létesítmények - Irtás, föld-és sziklamunka - Helyszíni beton-és vasbeton munkák
53,4 m2/01 t/4,2 m3 - Előregyártott épületszerkezeti megoldások 9 db - Falazás és egyéb kőművesmunka
105 m2 Vakolás és rabicolás 397 m2 - Szárazépítés 51 m2 - Hideg és melegburkolatok készítése 388
m2 - Fa –és műanyag nyílászárók elhelyezése 13 db - Felületképzés 592 m2 - Szigetelés 160 m2 Gépészeti bontási munkák - Szellőztetés kivitelezése - Vízellátás, csatornázás - Fűtésszerelés - Elektromos
munkák - Részleges akadálymentesítés megoldása, akadálymentes lifttel (630kg teherbírású 8személyes
SCHINDLER S001 REL.3- 3100 típusú vagy azzal egyenértékű személyfelvonó), a meglévő teherlift
elbontásával, valamint akna szükségszerű bővítésével. A kapcsolódó építési és örökségvédelmi engedéllyel
ajánlatkérő rendelkezik, az a közbeszerzési műszaki leírás része. Akadálymentes szabvány szerinti rámpa
kialakítása a belső közlekedés megfelelő kialakításával Akadálymentes mosdó, WC kialakítása. - Szükség
szerinti vakolatjavítások, festések, mázolások. Álmennyezet kialakítása az érintett területen, a gépészeti,
elektromos szerelvények takarására Épületgépészeti munkák - Épületvillamossági feladatok. A részletes
feltételek az ajánlati dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban,
árazatlan költségvetésben) kerültek rögzítésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 37558808 (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: GINOP7.1.4-16-2016-00006 Szfvár.Műv.Ház átalakítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45212300-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1. hrsz: 217
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az eljárás tárgya a GINOP-7.1.4-16-2016-00006 számú, „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztés”
tárgyú projekt keretében a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház átalakítására és
akadálymentesítésére vonatkozó kivitelezés, a személyfelvonó kialakításához szükséges statikai terv
és az elektromos részletterv elkészítése. A műemléki védettség alatt álló épület felújítása az alábbi főbb
munkanemek tekintetében (részletesen a kiírás mellékletét képező műszaki leírás szerint) tájékoztató
jelleggel: - Felvonulási létesítmények - Irtás, föld-és sziklamunka - Helyszíni beton-és vasbeton munkák
53,4 m2/01 t/4,2 m3 - Előregyártott épületszerkezeti megoldások 9 db - Falazás és egyéb kőművesmunka
105 m2 - Vakolás és rabicolás 397 m2 - Szárazépítés 51 m2 - Hideg és melegburkolatok készítése 388
m2 - Fa –és műanyag nyílászárók elhelyezése 13 db - Felületképzés 592 m2 - Szigetelés 160 m2 Gépészeti bontási munkák - Szellőztetés kivitelezése - Vízellátás, csatornázás - Fűtésszerelés - Elektromos
munkák - Részleges akadálymentesítés megoldása, akadálymentes lifttel (630kg teherbírású 8személyes
SCHINDLER S001 REL.3- 3100 típusú vagy azzal egyenértékű személyfelvonó), a meglévő teherlift
elbontásával, valamint akna szükségszerű bővítésével. A kapcsolódó építési és örökségvédelmi engedéllyel
ajánlatkérő rendelkezik, az a közbeszerzési műszaki leírás része. - Akadálymentes szabvány szerinti rámpa
kialakítása a belső közlekedés megfelelő kialakításával - Akadálymentes mosdó, WC kialakítása. - Szükség
szerinti vakolatjavítások, festések, mázolások. - Álmennyezet kialakítása az érintett területen, a gépészeti,
elektromos szerelvények takarására - Épületgépészeti munkák - Épületvillamossági feladatok. A részletes
feltételek az ajánlati dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban,
árazatlan költségvetésben) kerültek rögzítésre.
(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 vállalt időtartama - naptári hónap (minimum 36 és maximum 60
hónap ajánlható meg) 20
2 Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns ( alkalmassági
követelményen vizsgálton felüli) szakmai többlettapasztalata ( minimum 0 és maximum 60 hónap
ajánlható meg) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Tartalékkerettel növelt vállalkozói díj(nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.4-16-2016-00006
II.2.9) További információ:
Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentáció részét képező organizációs terv alapján kell ajánlatot tennie,
illetve az abban foglaltak szerint kell eljárnia a teljesítés során. II.2.12. Folyt.: GINOP-7.1.4-16-2016-00006
számú, „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztés”
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:
15853 / 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: GINOP7.1.4-16-2016-00006 Szfvár.Műv.Ház átalakítás
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:
2019/11/27 (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: Polip 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43867895
Postai cím: Szent Imre Utca 11 tetőtér 3.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
E-mail: polip2001@polip2001.hu
Telefon: +36 88479486
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88479486

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12962422219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28172500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37558808
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-É-M
szakember, építészet, gépészet, villamos munkák, liftszerelés, szaktanácsadás
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: Polip 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43867895
Postai cím: Szent Imre Utca 11 tetőtér 3.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12962422219
Hivatalos név: Modul Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36673643
Postai cím: Hrsz.: 473/4.
Város: Beloiannisz
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2455
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24277390207
Hivatalos név: ZÖLDBÁZIS Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13120890
Postai cím: Dobogókői Út 78
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25566480211
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:
2019/12/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért (22485/2019)
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: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80729554
Postai cím: Nyugati Utca 26.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földi Csaba
Telefon: +36 52747451
E-mail: info@nyitok.hu
Fax: +36 52747451
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyitok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyitok.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: GINOP-6.1.4-16-2017-00001 Szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001052602019
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:
A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák
fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében a NYITOK hálózat számára tanulási programok
lebonyolításához szükséges oktatási és képzési szolgáltatások beszerzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 940000000 (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: GINOP-6.1.4-16-2017-00001 Szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területén 50 db Nyitott Tanulási
Központ és 2 db NYITOK eMűhely, valamint Ajánlatkérő székhelye: 4025 Debrecen, Nyugati utca 26.
I. emelet 1. ajtó, regionális iroda.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák
fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében a NYITOK hálózat számára tanulási programok
lebonyolításához szükséges oktatási és képzési szolgáltatások beszerzése az alábbiak szerint:
• 100.000 képzési óra (a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett)
Az országosan 50 településen működő Nyitott Tanulási Központok és 2 településen működő
NYITOK eMűhelyek, valamint az országosan működő Mobil Oktatási Központok és az Online
Platform (a továbbiakban NYITOK hálózat) folyamatosan mérik fel a lakosság tanulási igényeit és
kompetenciafejlesztési szükségleteit, ezek alapján határoznak meg kompetenciafejlesztési célokat,
terveznek meg tanulási programokat, valamint a célcsoportok érdeklődésének felkeltésére, tanuláshoz
fűződő motivációinak megerősítésére irányuló rendezvényeket, programokat szerveznek. Ezek alapján
fogalmazódnak meg igények és konkrét megrendelések a szolgáltató irányában tanárok, oktatók, trénerek
bevonására, valamint egyéb, a felnőttek tanulását elősegítő tevékenységek megvalósítására.

A Nyertes Ajánlattevő feladata olyan oktatási szolgáltatás nyújtása, amely a folyamatosan közvetített
igényeknek megfelelően biztosít tanári vagy tréneri kapacitásokat. Ajánlatkérő által megvalósított informális
tanulásra lehetőséget adó programok megvalósításához, vagy tanulásra való motiváláshoz kapcsolódó
tevékenységekhez és programok megvalósításához megfelelő helyi szakemberek illetve humán erőforrások
biztosítása.
A fentiekben körülírt földrajzi kiterjedtségű és változatos tartalmú oktatási szolgáltatás igényeknek megfelelő
biztosítása érdekében a Nyertes Ajánlattevő feladata még az Ajánlatkérővel az Ajánlatkérő székhelyén
személyesen heti rendszerességgel konzultáción részt venni.
A tanulási programok kiscsoportos formában (5-15 fő) valósulnak meg, ettől eltérő létszám az elearning jelenléti képzésein valósulhat meg (max. 30 fő). A tanulási programok előre meghatározott
kompetencia célok mentén testre szabottan (kontextualizálva és a résztvevők igényeire és szükségleteire
szabva) valósulnak meg. A program célja a munkaerőpiacon azonnal használható versenyképes tudás
megszerzésére irányuló, rövid időtartamú képzések megvalósítása.
A program céljához kapcsolódóan a képzések, tanulási programok az alábbi területeket ölelik fel:
• idegen nyelvi képzések (angol, német, orosz valamint a helyi igények alapján szerveződő további nyelvi
csoportok);
• informatikai ismeretek;
• alapozó tanulási programok a munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciák megszerzéséhez;
• iparági irányultságú tanulási programok;
• a mindennapi élethez szükséges kompetenciák megszerzésére irányuló tanulási programok
A kiscsoportokban megvalósuló tanulási programok mellett a célcsoportok érdeklődésének felkeltése, tanulói
közösségbe történő bevonása, érzékenyítése, motiválása, illetve célzott kompetenciafejlesztése számtalan
más tevékenység formájában valósulhat meg. Ezek közé tartozik: célzott egyéni fejlesztések, tanulókörök,
műhelyek, szakmai konzultációk szervezése, klubok, önképző körök, öntevékeny csoportok létrehozása
és működtetése, ismeretterjesztő előadások megtartása, közösségi programok, események szervezése.
E tevékenységekben közreműködő szakemberek és segítők (műhelyvezető, klubvezető, foglalkozás
vezető, programszervező, rendezvényszervező, animátor / szabadidő szervező, közösségfejlesztő, stb.)
foglalkoztatása a közbeszerzés tárgyát képező vállalkozási szerződésen keresztül történik.
A NYITOK hálózat programjainak megvalósításához szükséges képzési és egyéb tanulási lehetőséget
biztosító szolgáltatások megvalósítására összesen 100.000 képzési óra áll rendelkezésre.
Az Ajánlatkérő a program gördülékeny megvalósítása érdekében 3 Regionális Támogató Központot
tart fenn az ország különböző pontjain. A feladat ellátásához a Nyertes Ajánlattevő részéről szükséges
adminisztrációs és kapcsolattartási iroda biztosítása az Ajánlatkérő által működtetett minden Regionális
Támogató Központ mellett, a teljes szerződéses időszak alatt. A Regionális Támogató Központ helyszínei:
Debrecen, Kecskemét, Balatonfüred. Ha valamelyik Regionális Támogató Központ helyszíne megváltozik
a szerződéses időszak alatt a Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az irodája áttelepítését az új Regionális
Támogató Központ településére.
Minden Nyitott Tanulási Központ és a Mobil Oktatási Rendszer, valamint NYITOK Online Platform feladata
a szükségletek feltérképezése, az igények folyamatos gyűjtése és értékelése alapján tervek készítése
a tervezett programokra vonatkozóan. A tervezett programok az Ajánlatkérő jóváhagyását követően
szükséges kapacitások mozgósítására és a javasolt tanárok, oktatók, trénerek bemutatására vonatkozó
határidő napokban a szerződéskötéstől számítva a projekt zárásáig minden hét első munkanapjától
számítva kerül meghatározásra, mely maximum 45 nap lehet (értékelési szempont).
Az elfogadást követően a Nyertes Ajánlattevő feladata a közreműködő szakemberek vagy segítők megfelelő
tájékoztatása, szerződtetése, a szükséges tanári kapacitások megfelelő helyen, időben és minőségben
való megjelenésének biztosítása valamint a feladatteljesítés nyomon követése. A Nyertes Ajánlattevőnek
elő kell segítenie, hogy a tanulási programok és egyéb rendezvények színvonalasan, a helyi igényeknek
és szükségleteknek megfelelően, valamint a NYITOK-hálózat alapelveivel és szakmai filozófiájával
összhangban valósuljanak meg.
Karakterkorlát miatt folyt.:II.2.8)pontban
(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 bevonni kívánt legalább 1 fő szakember 2013. évi
LXXVII. tv. alapján engedélyezett oktatási szolg. irányításában szerzett tapasztalata óraszámban
megadva(min.0 óra max.50.000 óra) 10
2 Az Ajánlatkérő által meghat. igényekhez szüks. kapacitások mozgósítására és a javasolt tanárok,
oktatók trénerek bemutatására vonatkozó hat.idő napokban(min.7nap,max.45nap) 10
Költség szempont –

x Ár szempont – Nettó ajánlati ár(HUF/tanítási óra) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.1.4-16-2017-00001
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.
A II.2.7) pontban megadott kezdő időtartam csak tervezet, az a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt
módosulhat.
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:
15378 / 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: GINOP-6.1.4-16-2017-00001 Szolgáltatás 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:
2019/11/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
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: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Oktáv-Ráció Oktató és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37983626
Postai cím: Verseny Utca 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: litauszki@oktavracio.hu
Telefon: +36 703818350
Internetcím(ek): (URL) www.oktavracio.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10377167209
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: 940000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A projekt keretében
megvalósuló különféle oktatási, képzési szolgáltatások ellátásához oktatók igénybe vétele.
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: "TOTÁL TRÉNING" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29543313
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Dubicsány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442000205
Hivatalos név: MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78781627
Postai cím: Fenyves Utca 1.
Város: Örvényes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10349629219
Hivatalos név: Oktáv-Ráció Oktató és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37983626
Postai cím: Verseny Utca 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10377167209
Hivatalos név: DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97964443
Postai cím: Budai Ézsaiás Utca 8. A. ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22162111209

Hivatalos név: KELET-TANODA Felnőttképző, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71416577
Postai cím: Rákóczi Utca 29
Város: Pusztadobos
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4565
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22712565115
Hivatalos név: Dover Nyelvi Centrum Oktatási és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58379956
Postai cím: Bécsi Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10757480241
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:
Szerződés
2.1. pontjában a Vállalkozó díj összege összesen:
nettó vállalkozó díj: 9400 Ft/tanítási óra
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/06 (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

Tiszafüredi Református Egyházközség (23385/2019)
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: Tiszafüredi Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54071067
Postai cím: Fő Utca 5
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Konrád Sándor lelkipásztor
Telefon: +36 301957595
E-mail: tiszafured@reformatus.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítés tervezése és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001462362019
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:
I. rész, Óvoda: Épület külső szigetelése (megközelítőleg 151,6 m2), födémszigetelés (megközelítőleg 189
m2), 2 kW-os napelem rendszer szerelése, akadálymentesítés
II. rész Iskola, oktató terem: Épület külső szigetelése (megközelítőleg 177 m2), nyílászáró csere
(megközelítőleg 47,7 m2), födémszigetelés (megközelítőleg 242 m2), kazáncsere, fűtési rendszer
korszerűsítése, HMV rendszer korszerűsítése, 4 kW-os napelem rendszer szerelése, akadálymentesítés
III. rész, Iskola, tornaterem: Épület külső szigetelése (megközelítőleg 810 m2), nyílászáró csere
(megközelítőleg 5 m2), födémszigetelés (megközelítőleg 334,2 m2), kazáncsere, fűtési rendszer
korszerűsítése, HMV rendszer korszerűsítése, 19 kW-os napelem rendszer szerelése, akadálymentesítés
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 100658703 (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: Óvoda
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5350-Tiszafüred, Fő u. 7, 208/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész, Óvoda: Épület külső szigetelése (megközelítőleg 151,6 m2), födémszigetelés (megközelítőleg 189
m2), 2 kW-os napelem rendszer szerelése, akadálymentesítés
(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 vállalása (min 0, max 36 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakember magasépítés és/vagy felújítás és/vagy
rekonstrukció és/vagy átalakítás tárgyú projektben szerzett szakmai tapsztalata ( db) 15

3 A tervezésben részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata (min. 36 hónap, max
120 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 5.2.13. pályázatos épületenergetikai felújít
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Iskola, oktató terem
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5350-Tiszafüred, Fő u. 2,
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Iskola, oktató terem: Épület külső szigetelése (megközelítőleg 177 m2), nyílászáró csere (megközelítőleg
47,7 m2), födémszigetelés (megközelítőleg 242 m2), kazáncsere, fűtési rendszer korszerűsítése, HMV
rendszer korszerűsítése, 4 kW-os napelem rendszer szerelése, akadálymentesítés
(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 vállalása (min 0, max 36 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakember magasépítés és/vagy felújítás és/vagy
rekonstrukció és/vagy átalakítás tárgyú projektben szerzett szakmai tapsztalata ( db) 15
3 A tervezésben részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata (min. 36 hónap, max
120 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 5.2.13. pályázatos épületenergetikai felújít
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Iskola, tornaterem
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

45200000-9

NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5350-Tiszafüred, Fő u. 2,
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Iskola, tornaterem: Épület külső szigetelése (megközelítőleg 810 m2), nyílászáró csere (megközelítőleg 5
m2), födémszigetelés (megközelítőleg 334,2 m2), kazáncsere, fűtési rendszer korszerűsítése, HMV rendszer
korszerűsítése, 19 kW-os napelem rendszer szerelése, akadálymentesítés
(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 vállalása (min 0, max 36 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakember magasépítés és/vagy felújítás és/vagy
rekonstrukció és/vagy átalakítás tárgyú projektben szerzett szakmai tapsztalata ( db) 15
3 A tervezésben részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata (min. 36 hónap, max
120 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 5.2.13. pályázatos épületenergetikai felújít
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: Óvoda
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:
2019/11/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22312770
Postai cím: Derekassy István Utca 26 1.ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: legentervkft@gmail.com
Telefon: +36 205524876
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25738795209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13168504
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11985478
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: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22312770
Postai cím: Derekassy István Utca 26 1.ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25738795209
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Iskola, oktató terem
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:
2019/11/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22312770
Postai cím: Derekassy István Utca 26 1.ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: legentervkft@gmail.com
Telefon: +36 205524876
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25738795209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27483465
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25313200
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: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22312770
Postai cím: Derekassy István Utca 26 1.ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25738795209
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Iskola, tornaterem
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:
2019/11/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22312770
Postai cím: Derekassy István Utca 26 1.ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: legentervkft@gmail.com
Telefon: +36 205524876
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25738795209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 69469291
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 63360025
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: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22312770
Postai cím: Derekassy István Utca 26 1.ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25738795209
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:
2019/11/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (23234/2019)
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: 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):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-236) villamos energia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001264272019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés keretében,
felhasználói menetrendadási kötelezettség nélkül
alapmennyiség: 811 000 kWh
opcionális rész: az alapmennyiség felett annak 10%-a
Az ajánlatkérőt nem terheli sem havi, sem éves mennyiségi átvételi kötelezettség. A szerződéses mennyiség
alatti, illetve szerződéses mennyiség feletti felhasználást szerződéses áron köteles a nyertes ajánlattevőnek
megfizetni.
Az ajánlatkérő hévízi fogyasztási helyén háztartási méretű kiserőmű (napelemes rendszer) működik. A
nyertes ajánlattevő köteles az azzal megtermelt, de fel nem használt villamos energia átvételére.
A beszerzés tárgyának részletes meghatározását a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 20446932 (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 energia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213,HU222,HU223,HU231,HU311,HU321,HU332,HU333 A teljesítés helye:
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi
központjaiban található fogyasztási helyek, részletesen lásd a II.2.4) pontban
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés keretében,
felhasználói menetrendadási kötelezettség nélkül
alapmennyiség: 811 000 kWh
opcionális rész: az alapmennyiség felett annak 10%-a

Az ajánlatkérőt nem terheli sem havi, sem éves mennyiségi átvételi kötelezettség. A szerződéses mennyiség
alatti, illetve szerződéses mennyiség feletti felhasználást szerződéses áron köteles a nyertes ajánlattevőnek
megfizetni.
Az ajánlatkérő hévízi fogyasztási helyén háztartási méretű kiserőmű (napelemes rendszer) működik. A
nyertes ajánlattevő köteles az azzal megtermelt, de fel nem használt villamos energia átvételére.
A II.2.3) pont folytatása:
Magyar Villamos Energia Rendszer (VER) Átviteli Hálózata.
Felhasználási helyek:
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Debreceni
Egészségügyi Központ, 4025 Debrecen, Erzsébet út 11-13.
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Miskolci Egészségügyi
Központ, 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 45.
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Pécsi Egészségügyi
Központj, 7623 Pécs, Szabadság utca 30.
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Szegedi Egészségügyi
Központ, 6726 Szeged, Csanádi u. 34/A
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Szombathelyi
Egészségügyi Központ, 9700 Szombathely, Garai út 5.
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Balatonfüredi
Egészségügyi Központ, 8230 Balatonfüred, Mikes K. u. 1.
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Harkányi Egészségügyi
Központ, 7815 Harkány, Bajcsy Zs. u. 1.
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Hévízi Egészségügyi
Központ, 8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsabai Rendelő,
5600 Békéscsaba, Baross utca 34.
(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 egységár (Ft/kWh, előny a kisebb) Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opcionális rész: az alapmennyiség felett annak 10%-a. Az opcionális rész lehívása
automatikusan történik abban a pillanatban, amikor az ajánlatkérő által elfogyasztott villamos
energia mennyisége eléri az alapmennyiséget. Ajánlatkérőnek ezzel nem keletkezik kötelezettsége
a teljes opcionális mennyiség megvásárlására, annak csak a ténylegesen elfogyasztott részére
vonatkozó ellenszolgáltatást köteles megfizetni a nyertes ajánlattevő részére az alapmennyiség
vonatkozásában megajánlott egységáron.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1.) Az ajánlattevő köteles a teljes mennyiségre ajánlatot tenni.
2.) Az ajánlatkérő olyan részletességgel határozta meg a beszerzendő termék elvárt műszaki paramétereit,
szállításának feltételeit, hogy a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
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: PTS-236 Rész száma: Elnevezés: villamos energia 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:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33474423
Postai cím: Babér Utca 1-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131

Ország: Magyarország
E-mail: komuves.eva@alteo.hu
Telefon: +36 12368054
Internetcím(ek): (URL) www.alteo.hu
Fax: +36 12368051
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23720448241
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: 20446932
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: NKM Energia Zrt.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26713111244
Hivatalos név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23521016
Postai cím: Váci út 72-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928130244
Hivatalos név: ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33474423
Postai cím: Babér Utca 1-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23720448241
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:
2019/10/14 (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:
2019/11/29 (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

Vaszary Kolos Kórház Esztergom (22926/2019)
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: Vaszary Kolos Kórház Esztergom
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11642572
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 26-28.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kanász Gábor
Telefon: +36 33542301
E-mail: titkarsag@vaszary.hu
Fax: +36 33542302
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vaszary.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vaszary.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: CSBSZ kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001261282019
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 keretében "Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” c. projekt kivitelezési munkák megvalósítása
A Gyermekágy és újszülött szervezeti egység felújítása során mai igényeknek megfelelően a belső
egységek részletes átépítését, felújítását szükséges elvégezni. A felújítás során elsődleges szempont a
betegkomfort növelése, az egészségügyi személyzet munkafeltételeinek, hatékonyságának növelése. Az
átépítéssel, felújítással érintett terület teljes kiürítésére szükség van a munkálatok végzéséhez. Az átépítés
során kórtermek átalakítása is történik, melynek során minden kórterem 2 ágyas elrendezésű lesz, és
hozzátartozó vizesblokkal egészül ki. Átalakításra kerül még a csecsemő szoba és megfigyelő, itt belső
válaszfalak bontásával a helyiségek nagyobb alapterületűek, világosabbak és komfortosabbak lesznek.
A csecsemő szoba és megfigyelő átépítésével szükségessé válik a látogatói helyiség átépítése is, mely
lehetőséget ad a családbarát kialakítás megvalósítására. Az építészeti struktúra változásával az egyéb
kiszolgáló helyiségek elrendezése és elhelyezése is változik, ezek kialakításánál fontos szempont, hogy a
munkavégzést segítő, támogató megoldások kialakítása valósuljon meg.
A szülőszobai rész felújítása során a mai igényeknek megfelelő a belső egységek részleges átépítését,
felújítását szükséges elvégezni. A felújítás során elsődleges szempont a csalásközpontú pozitív szülési
élményt adó betegkomfort növelése, az egészségügyi személyzet munkafeltételeinek, hatékonyságának
növelése. Az átépítéssel, felújítással érintett terület teljes kiürítésére szükség van a munkálatok végzéséhez.
Az átépítés során kialakításra kerülnek új helyiségek, szülőszobákhoz önálló vizesblokk, alternatív
szüléskísérésre alkalmas szülőhelyiség, szüléskísérő számára öltöző és vizesblokk. Az építészeti struktúra
változásával az egyéb kiszolgáló helyiségek elrendezése és elhelyezése is változik, ezek kialakításánál
fontos szempont, hogy a munkavégzést segítő, támogató megoldások kialakítása valósuljon meg.
Épület fő alaprajzi méretei:40,59 x 33,76 m
Hasznos alapterület – I. emelet szülészeti részleg összesen:301,93 m2
pályázati helyiségek:73,59 m2
fejlesztéssel érintett további helyiségek:110,98 m2
Hasznos alapterület – I. emelet kórtermi szárny összesen:422,05 m2
pályázati helyiségek:221,25 m2
fejlesztéssel érintett további helyiségek:85,87 m2
Hasznos alapterület – II. emelet kórtermi szárny összesen:423,46 m2
pályázati helyiségek:163,38 m2
fejlesztéssel érintett további helyiségek:0,00 m2
I. emelet padlószint:+ 3,30 m
II. emelet padlószint:+ 6,60 m
Az épületek további paraméterei (építménymagasság, hasznos alapterület, eresz- és gerincmagasság) nem
változnak.
Az átépítés, felújítás során a következő munkálatok elvégzésére kerül sor minden helyiség vonatkozásában:
- fűtés, víz-csatorna hálózat vezetékeinek cseréje
- fűtőtestek cseréje
- helyiségek világítótesteinek, szerelvényeinek cseréje
- belső nyílászárók cseréje
- aljzat és oldalfali felületek burkolásának cseréje
- szaniterek és szerelvényeinek cseréje
- festés, mázolás

A nyertes ajánlattevő feladatait részletesen a közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki
dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 0 (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: CSBSZ kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45262522-6

További tárgyak:

45315100-9

Kiegészítő szójegyzék

45430000-0
45431000-7
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Gyermekágy és újszülött szervezeti egység felújítása során mai igényeknek megfelelően a belső
egységek részletes átépítését, felújítását szükséges elvégezni. A felújítás során elsődleges szempont a
betegkomfort növelése, az egészségügyi személyzet munkafeltételeinek, hatékonyságának növelése. Az
átépítéssel, felújítással érintett terület teljes kiürítésére szükség van a munkálatok végzéséhez. Az átépítés
során kórtermek átalakítása is történik, melynek során minden kórterem 2 ágyas elrendezésű lesz, és
hozzátartozó vizesblokkal egészül ki. Átalakításra kerül még a csecsemő szoba és megfigyelő, itt belső
válaszfalak bontásával a helyiségek nagyobb alapterületűek, világosabbak és komfortosabbak lesznek.
A csecsemő szoba és megfigyelő átépítésével szükségessé válik a látogatói helyiség átépítése is, mely
lehetőséget ad a családbarát kialakítás megvalósítására. Az építészeti struktúra változásával az egyéb
kiszolgáló helyiségek elrendezése és elhelyezése is változik, ezek kialakításánál fontos szempont, hogy a
munkavégzést segítő, támogató megoldások kialakítása valósuljon meg.
A szülőszobai rész felújítása során a mai igényeknek megfelelő a belső egységek részleges átépítését,
felújítását szükséges elvégezni. A felújítás során elsődleges szempont a csalásközpontú pozitív szülési
élményt adó betegkomfort növelése, az egészségügyi személyzet munkafeltételeinek, hatékonyságának
növelése. Az átépítéssel, felújítással érintett terület teljes kiürítésére szükség van a munkálatok végzéséhez.
Az átépítés során kialakításra kerülnek új helyiségek, szülőszobákhoz önálló vizesblokk, alternatív
szüléskísérésre alkalmas szülőhelyiség, szüléskísérő számára öltöző és vizesblokk. Az építészeti struktúra
változásával az egyéb kiszolgáló helyiségek elrendezése és elhelyezése is változik, ezek kialakításánál
fontos szempont, hogy a munkavégzést segítő, támogató megoldások kialakítása valósuljon meg.
Épület fő alaprajzi méretei:40,59 x 33,76 m
Hasznos alapterület – I. emelet szülészeti részleg összesen:301,93 m2
pályázati helyiségek:73,59 m2
fejlesztéssel érintett további helyiségek:110,98 m2
Hasznos alapterület – I. emelet kórtermi szárny összesen:422,05 m2
pályázati helyiségek:221,25 m2
fejlesztéssel érintett további helyiségek:85,87 m2
Hasznos alapterület – II. emelet kórtermi szárny összesen:423,46 m2

pályázati helyiségek:163,38 m2
fejlesztéssel érintett további helyiségek:0,00 m2
I. emelet padlószint:+ 3,30 m
II. emelet padlószint:+ 6,60 m
Az épületek további paraméterei (építménymagasság, hasznos alapterület, eresz- és gerincmagasság) nem
változnak.
Az átépítés, felújítás során a következő munkálatok elvégzésére kerül sor minden helyiség vonatkozásában:
- fűtés, víz-csatorna hálózat vezetékeinek cseréje
- fűtőtestek cseréje
- helyiségek világítótesteinek, szerelvényeinek cseréje
- belső nyílászárók cseréje
- aljzat és oldalfali felületek burkolásának cseréje
- szaniterek és szerelvényeinek cseréje
- festés, mázolás
A nyertes ajánlattevő feladatait részletesen a közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki
dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember
alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó 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: Rész száma: Elnevezés: CSBSZ kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig nem került sor ajánlat
benyújtásra, erre tekintettel az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/04 (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 (23685/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Darabos u. rendelő infrastrukturális fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001169542019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„A TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00003 azonosítószámú projekt keretében a Darabos utcai háziorvosi
rendelő infrastrukturális fejlesztése” .
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:
17387 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:

2019/12/09
Helyesen:
2019/12/18
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: 2019/12/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/12/18 (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: 2019/12/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/12/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az eljárást megindító felhívás módosításának megfelelően a műszaki dokumentumok (árazatlan
költségvetés, tervlapok) is módosulnak. A módosított közbeszerzési dokumentumok az eredeti

dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetőek a módosító
hirdetmény megjelenésének napjától.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (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

Lenti Város Önkormányzata (23735/2019)
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: Lenti Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28214474
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 4
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Mónika
Telefon: +36 92553951
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Fax: +36 92553957
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lenti.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lenti Zöld Város kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000914112019
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:
1. részajánlati kör: TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00006 azonosító számú „Lenti Zöld Város kialakítása”
projekt keretében kortárs közpark és a Táncsics Mihály utca átalakítása
Kortárs közpark létesítése az egykori, felszámolt temető helyén. A Kossuth Lajos utca, Táncsics
Mihály utca es a Bánffy Miklós utca által határolt egykori temető területe mintegy 12 000 m2-en
újul meg. A terület park jellegű, de gyalogos utakkal, ösvényekkel nem feltárt. A területen zöldítés,
rekreációs funkciók kialakítása, ösvények, kerékpárút kiépítése történik.
Táncsics Mihály utca átalakítása. A projektelem magába foglalja a déli városrész fő közlekedési
útjának szélesítését, kerékpársáv kialakítását, parkolók felújítását, zöldítést, és a légkábelek föld alá
helyezését.
2. részajánlati kör: TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00006 azonosító számú „Lenti Zöld Város kialakítása”
projekt keretében játszótér, sportpályák kialakítása és kiszolgáló létesítmény megépítése, termálvíz
csatorna rendezése és parkoló kialakítása
Játszótér, sportpályák kialakítása és kiszolgáló létesítmény megépítése
A 949/13 hrsz-n sport és játszótér kialakítása. A területen 19 játékelemből álló komplex játszótér
kialakítása a 2-14 éves korosztály számára. A kialakuló sejtszerű játszóelemeket tartalmazó
változatos rendszerű egységeket szilárd burkolatú járdák változatos rendszere köti össze, melynek
koordinátáit a környező épületegyüttes tengelyei határoznak meg. A fejlesztés során kialakításra
kerül két db szabványos homokos strand röplabdapálya és egy szabványos műfüves labdarugó
kispálya. A fejlesztés során megvalósuló a játszótér és sportlétesítményeket kiszolgáló épület.
A kiszolgáló létesítményben térítés ellenében igénybe vehető nyilvános WC-k, zuhanyzók,
büféjellegű ellátást biztosító kiszolgáló helyiség és terasz kerül kialakításra a hozzátartozó
eszközökkel.
Termálvíz csatorna rendezése

Ökologikus jelleg, vízparti sétány megvalósítása közvilágítással. A csatorna feletti csőhíd kiváltása. A
sétány mentén fasor és cserjesor kialakítása. Érintett helyrajzi számok: 1117, 933/4, 954/7, 1224/2
Parkoló kialakítása
Parkoló kialakítása. A sportpályák és a játszótér megközelítését szolgáló parkolók kialakítása. A
projektelem során kialakításra kerül 51 db parkoló.
3. részajánlati kör: TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00006 azonosító számú „Lenti Zöld Város kialakítása”
projekt keretében Bánffy Miklós utca zöldítése, vasúti átjáró és Bánffy utca összekötése és a
Táncsics sétány és a fürdő melletti sétány összekötése
Bánffy Miklós utca zöldítése
Kortárs közpark melletti utca fejlesztése az utca gravitációs pontjáig valósul meg. Az utca két oldali
árokkal rendelkezik, melyből a déli oldali árokfedése történik meg, ahol a járda felújításra kerül. A
másik oldalon található árok betemetésre kerül, ezzel ökologikus vízvisszatartásos vízelvezetés
valósítható meg. A zöldfelületek alatt drénrendszer kerül kiépítésre az esetleges özönvízszerű
esők során megjelenő csapadékvíz biztonságos elvezetése érdekében. A területen kis/közepes
lombkoronát növelő fák telepítése történik, melyek az utca karakterének megfelelőek és a meglévő
fafajokkal azonosak.
Vasúti átjáró és Bánffy utca összekötése
Vasúti átjáró és Bánffy Miklós utca összeköttetése. Sport és játszótér felé a városközpont felől
a gyalogos és kerékpáros közlekedést biztosító közlekedési útvonal kialakítása, szikkasztásos
zöldfelület kialakításával.
Táncsics sétány és a fürdő melletti sétány összekötése
Táncsics sétány, illetve a Fürdő melletti sétány összekötése. A gyalogos összekötés, terület
átláthatósága, közlekedési biztonság biztosítása érdekében a sétány összekötése sétaút és zöld
felület kialakítása.
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:
21389 / 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: 2019/12/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/01/10 (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 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: 2019/12/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (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:
A módosítás jogszabályi alapja: A Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja, mivel az ajánlatkérő a
kiegészítő tájékoztatás keretében módosította a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezetet és műszaki dokumentumokat és költségvetést.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (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

"PRIMER" Ajkai Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság (22737/2019)
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: "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):
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
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) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 400
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:
16896 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 4-es számú gerincvezeték hidraulikai korszerűsítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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 Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 137161044
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):

45232140-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232140-5
VI.1.3) 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.
VI.1.4) 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)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 400
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: 137161044
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) 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 Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Tévesen szerepelt az a hivatkozás a szerződésben, hogy a beszerzés fordított adózás alá tartozó.
Mivel a beszerzés nem építési engedély köteles, így a fordított adózás nem vonatkozik rá.
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: Tévesen szerepelt az a hivatkozás a szerződésben, hogy a
beszerzés fordított adózás alá tartozó. Mivel a beszerzés nem építési engedély köteles, így a
fordított adózás nem vonatkozik rá.
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: 137161044 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 137161044 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/04 (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 III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (22568/2019)
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 III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50208731
Postai cím: Fő Tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mászáros Péter
Telefon: +36 705298333
E-mail: kozbeszerzes@okbp03domain.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nevelési intézmények felújítása,karbantartása 2019
Hivatkozási szám: EKR000295022019
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:
Nevelési intézmények felújítása,karbantartása 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45110000-1

További tárgyak:

45315000-8

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45421000-4
45320000-6
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
közigazgatási területén lévő az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott címlistában meghatározott
óvodák.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Vállalkozási szerződés keretében a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
tulajdonában illetve az Óbudai Vagyon-kezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő óvodák felújítási,
karbantartási, bontási és gyorsszolgálati feladatainak ellátása”
A közbeszerzés tárgyát képező feladatok három nagy csoportba sorolhatók:
Az egyik csoport a korábbi tapasztalatok, felmérések alapján előre tervezhető felújítási – karbantartási és
bontási feladatok.
Másik csoport az előre nem tervezhető, napi karbantartási, illetve gyorsszolgálati feladatok. Ide tartoznak a
hibaelhárítások, kár elhárítások és bérlői bejelenések alapján végzett gyorsszolgálati feladatok.
A harmadik csoport az egyéb eseti feladatok végzése, melyek jellemzően telek karbantartást, melléképületek
bontását, hatósági kötelezésből vagy más külső okból elvégzendő munkákat jelentenek.
Az ajánlattevők rendelkezésére bocsájtott árazatlan költségvetés fiktív jellegű, nem egyezik meg a
ténylegesen megrendelésre kerülő munkákkal. A jellemzően előforduló munkatételeket gyűjtötte össze
Ajánlatkérő a TERC BRONZ program aktuális verziójának alkalmazásával, az előfordulás valószínűségét
tükröző fiktív mennyiségekkel. Az Ajánlattevőnek ezt a költségvetési kiírást kell beáraznia, ami alapvetően jó
összehasonlítási lehetőséget biztosít. Mind a gyorsszolgálati, mind a karbantartási és felújítási illetve bontási
feladatok esetében ezeket az egységárakat fogjuk alkalmazni a megkötésre kerülő szerződésben. Az
esetenként előforduló egyéb munkatételeknél az Ajánlattevő által megadott rezsióradíj figyelembevételével
szintén ennek a programnak a normáit vesszük majd számításba.
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. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés)
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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06463 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nevelési intézmények felújítása,karbantartása 2019
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/03 (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: "Dowex" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57246563
Postai cím: Farkastorki Út 40
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: pinkertm@freemail.hu
Telefon: +36 209237368
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: 210822047
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:

45110000-1

További tárgyak:

45315000-8

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45421000-4
45320000-6
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
közigazgatási területén lévő az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott címlistában meghatározott
óvodák.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
tulajdonában illetve az Óbudai Vagyon-kezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő óvodák felújítási,
karbantartási, bontási és gyorsszolgálati feladatainak ellátása”
A közbeszerzés tárgyát képező feladatok három nagy csoportba sorolhatók:
Az egyik csoport a korábbi tapasztalatok, felmérések alapján előre tervezhető felújítási – karbantartási és
bontási feladatok.
Másik csoport az előre nem tervezhető, napi karbantartási, illetve gyorsszolgálati feladatok. Ide tartoznak a
hibaelhárítások, kár elhárítások és bérlői bejelenések alapján végzett gyorsszolgálati feladatok.
A harmadik csoport az egyéb eseti feladatok végzése, melyek jellemzően telek karbantartást, melléképületek
bontását, hatósági kötelezésből vagy más külső okból elvégzendő munkákat jelentenek.
Az ajánlattevők rendelkezésére bocsájtott árazatlan költségvetés fiktív jellegű, nem egyezik meg a
ténylegesen megrendelésre kerülő munkákkal. A jellemzően előforduló munkatételeket gyűjtötte össze
Ajánlatkérő a TERC BRONZ program aktuális verziójának alkalmazásával, az előfordulás valószínűségét
tükröző fiktív mennyiségekkel. Az Ajánlattevőnek ezt a költségvetési kiírást kell beáraznia, ami alapvetően jó
összehasonlítási lehetőséget biztosít. Mind a gyorsszolgálati, mind a karbantartási és felújítási illetve bontási
feladatok esetében ezeket az egységárakat fogjuk alkalmazni a megkötésre kerülő szerződésben. Az
esetenként előforduló egyéb munkatételeknél az Ajánlattevő által megadott rezsióradíj figyelembevételével
szintén ennek a programnak a normáit vesszük majd számításba.
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. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés)
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 242445000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "Dowex" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57246563
Postai cím: Farkastorki Út 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: pinkertm@freemail.hu
Telefon: +36 209237368
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1) A Szerződés 5.a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5. A szerződés szerint végzett munka ellenértéke:
a) Jelen szerződés keretösszege 242 445 000 Ft + Áfa, azaz kettőszáznegyvenkétmilliónégyszáznegyvenötezer forint + Áfa.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Megrendelő a szerződésmódosítás indokoltságával kapcsolatban
akként nyilatkozott, hogy az év közben felmerült többletigények, azaz a megnövekedett karbantartási
és felújítási feladatok Megrendelő részéről előre nem láthatónak és előre nem tervezhetőnek
minősülnek, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésekor, a korábbi szerződések és
megrendelésszámok vizsgálata alapján megállapított elemszámhoz képest többszörös mértékben
merültek fel.
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: 210822047 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 242445000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (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

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (22573/2019)
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 III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50208731
Postai cím: Fő Tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Péter
Telefon: +36 705298333
E-mail: kozbeszerzes@okbp03domain.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PMH épületeinek karbantartása, felújítása 2019
Hivatkozási szám: EKR000295262019
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 épületeinek karbantartása, f
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45110000-1

További tárgyak:

45421000-4

Kiegészítő szójegyzék

45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
közigazgatási területén lévő az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott címlistában meghatározott
ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
tulajdonában illetve az Óbudai Vagyon-kezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő 3. kerületi Polgármesteri
Hivatal épületeiben felmerülő felújítási, karbantartási, bontási és gyorsszolgálati feladatok ellátása”
A közbeszerzés tárgyát képező feladatok három nagy csoportba sorolhatók:
Az egyik csoport a korábbi tapasztalatok, felmérések alapján előre tervezhető felújítási – karbantartási és
bontási feladatok.

Másik csoport az előre nem tervezhető, napi karbantartási, illetve gyorsszolgálati feladatok. Ide tartoznak a
hibaelhárítások, kár elhárítások és bérlői bejelenések alapján végzett gyorsszolgálati feladatok.
A harmadik csoport az egyéb eseti feladatok végzése, melyek jellemzően telek karbantartást, melléképületek
bontását, hatósági kötelezésből vagy más külső okból elvégzendő munkákat jelentenek.
Az ajánlattevők rendelkezésére bocsájtott árazatlan költségvetés fiktív jellegű, nem egyezik meg a
ténylegesen megrendelésre kerülő munkákkal. A jellemzően előforduló munkatételeket gyűjtötte össze
Ajánlatkérő a TERC BRONZ program aktuális verziójának alkalmazásával, az előfordulás valószínűségét
tükröző fiktív mennyiségekkel. Az Ajánlattevőnek ezt a költségvetési kiírást kell beáraznia, ami alapvetően jó
összehasonlítási lehetőséget biztosít. Mind a gyorsszolgálati, mind a karbantartási és felújítási illetve bontási
feladatok esetében ezeket az egységárakat fogjuk alkalmazni a megkötésre kerülő szerződésben. Az
esetenként előforduló egyéb munkatételeknél az Ajánlattevő által megadott rezsióradíj figyelembevételével
szintén ennek a programnak a normáit vesszük majd számításba.
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. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés)
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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06487 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása, f
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/03 (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: "Dowex" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57246563
Postai cím: Farkastorki Út 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: pinkertm@freemail.hu
Telefon: +36 209237368
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: 43811023
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:

45110000-1

További tárgyak:

45421000-4

Kiegészítő szójegyzék

45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
közigazgatási területén lévő az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott címlistában meghatározott
ingatlanok.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
tulajdonában illetve az Óbudai Vagyon-kezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő 3. kerületi Polgármesteri
Hivatal épületeiben felmerülő felújítási, karbantartási, bontási és gyorsszolgálati feladatok ellátása”
A közbeszerzés tárgyát képező feladatok három nagy csoportba sorolhatók:
Az egyik csoport a korábbi tapasztalatok, felmérések alapján előre tervezhető felújítási – karbantartási és
bontási feladatok.
Másik csoport az előre nem tervezhető, napi karbantartási, illetve gyorsszolgálati feladatok. Ide tartoznak a
hibaelhárítások, kár elhárítások és bérlői bejelenések alapján végzett gyorsszolgálati feladatok.
A harmadik csoport az egyéb eseti feladatok végzése, melyek jellemzően telek karbantartást, melléképületek
bontását, hatósági kötelezésből vagy más külső okból elvégzendő munkákat jelentenek.
Az ajánlattevők rendelkezésére bocsájtott árazatlan költségvetés fiktív jellegű, nem egyezik meg a
ténylegesen megrendelésre kerülő munkákkal. A jellemzően előforduló munkatételeket gyűjtötte össze
Ajánlatkérő a TERC BRONZ program aktuális verziójának alkalmazásával, az előfordulás valószínűségét
tükröző fiktív mennyiségekkel. Az Ajánlattevőnek ezt a költségvetési kiírást kell beáraznia, ami alapvetően jó
összehasonlítási lehetőséget biztosít. Mind a gyorsszolgálati, mind a karbantartási és felújítási illetve bontási
feladatok esetében ezeket az egységárakat fogjuk alkalmazni a megkötésre kerülő szerződésben. Az
esetenként előforduló egyéb munkatételeknél az Ajánlattevő által megadott rezsióradíj figyelembevételével
szintén ennek a programnak a normáit vesszük majd számításba.
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. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés)
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46173228
Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: "Dowex" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57246563
Postai cím: Farkastorki Út 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: pinkertm@freemail.hu
Telefon: +36 209237368
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1) A Szerződés 5.a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5. A szerződés szerint végzett munka ellenértéke:
a) Jelen szerződés keretösszege 46 173 228 Ft + Áfa, azaz negyvenhatmillió-százhetvenháromezerkettőszázhuszonnyolc forint + Áfa.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Megrendelő a szerződésmódosítás indokoltságával kapcsolatban
akként nyilatkozott, hogy az év közben felmerült többletigények, azaz a megnövekedett karbantartási
és felújítási feladatok Megrendelő részéről előre nem láthatónak és előre nem tervezhetőnek
minősülnek, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésekor, a korábbi szerződések és
megrendelésszámok vizsgálata alapján megállapított elemszámhoz képest többszörös mértékben
merültek fel.
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: 43811023 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 46173228 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (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

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (22578/2019)
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 III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50208731
Postai cím: Fő Tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Péter
Telefon: +36 705298333
E-mail: kozbeszerzes@okbp03domain.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szociális intézmények felújítás, karbantartás 2019
Hivatkozási szám: EKR000295402019
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:
Szociális intézmények felújítás, karbantartás 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45110000-1

További tárgyak:

45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

45315000-8
45421000-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
közigazgatási területén lévő az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott címlistában meghatározott
szociális feladatokat ellátó intézmények.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
tulajdonában illetve az Óbudai Vagyon-kezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő szociális intézmények
felújítási, karbantartási, bontási és gyorsszolgálati feladatainak ellátása”

A közbeszerzés tárgyát képező feladatok három nagy csoportba sorolhatók:
Az egyik csoport a korábbi tapasztalatok, felmérések alapján előre tervezhető felújítási – karbantartási és
bontási feladatok.
Másik csoport az előre nem tervezhető, napi karbantartási, illetve gyorsszolgálati feladatok. Ide tartoznak a
hibaelhárítások, kár elhárítások és bérlői bejelenések alapján végzett gyorsszolgálati feladatok.
A harmadik csoport az egyéb eseti feladatok végzése, melyek jellemzően telek karbantartást, melléképületek
bontását, hatósági kötelezésből vagy más külső okból elvégzendő munkákat jelentenek.
Az ajánlattevők rendelkezésére bocsájtott árazatlan költségvetés fiktív jellegű, nem egyezik meg a
ténylegesen megrendelésre kerülő munkákkal. A jellemzően előforduló munkatételeket gyűjtötte össze
Ajánlatkérő a TERC BRONZ program aktuális verziójának alkalmazásával, az előfordulás valószínűségét
tükröző fiktív mennyiségekkel. Az Ajánlattevőnek ezt a költségvetési kiírást kell beáraznia, ami alapvetően jó
összehasonlítási lehetőséget biztosít. Mind a gyorsszolgálati, mind a karbantartási és felújítási illetve bontási
feladatok esetében ezeket az egységárakat fogjuk alkalmazni a megkötésre kerülő szerződésben. Az
esetenként előforduló egyéb munkatételeknél az Ajánlattevő által megadott rezsióradíj figyelembevételével
szintén ennek a programnak a normáit vesszük majd számításba.
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. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés)
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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06494 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szociális intézmények felújítás, karbantartás 2019
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/03 (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: "Dowex" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57246563
Postai cím: Farkastorki Út 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország

E-mail: pinkertm@freemail.hu
Telefon: +36 209237368
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: 144677165
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:

45110000-1

További tárgyak:

45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

45315000-8
45421000-4
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
közigazgatási területén lévő az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott címlistában meghatározott
szociális feladatokat ellátó intézmények.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
tulajdonában illetve az Óbudai Vagyon-kezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő szociális intézmények
felújítási, karbantartási, bontási és gyorsszolgálati feladatainak ellátása”
A közbeszerzés tárgyát képező feladatok három nagy csoportba sorolhatók:
Az egyik csoport a korábbi tapasztalatok, felmérések alapján előre tervezhető felújítási – karbantartási és
bontási feladatok.
Másik csoport az előre nem tervezhető, napi karbantartási, illetve gyorsszolgálati feladatok. Ide tartoznak a
hibaelhárítások, kár elhárítások és bérlői bejelenések alapján végzett gyorsszolgálati feladatok.
A harmadik csoport az egyéb eseti feladatok végzése, melyek jellemzően telek karbantartást, melléképületek
bontását, hatósági kötelezésből vagy más külső okból elvégzendő munkákat jelentenek.
Az ajánlattevők rendelkezésére bocsájtott árazatlan költségvetés fiktív jellegű, nem egyezik meg a
ténylegesen megrendelésre kerülő munkákkal. A jellemzően előforduló munkatételeket gyűjtötte össze
Ajánlatkérő a TERC BRONZ program aktuális verziójának alkalmazásával, az előfordulás valószínűségét
tükröző fiktív mennyiségekkel. Az Ajánlattevőnek ezt a költségvetési kiírást kell beáraznia, ami alapvetően jó
összehasonlítási lehetőséget biztosít. Mind a gyorsszolgálati, mind a karbantartási és felújítási illetve bontási
feladatok esetében ezeket az egységárakat fogjuk alkalmazni a megkötésre kerülő szerződésben. Az
esetenként előforduló egyéb munkatételeknél az Ajánlattevő által megadott rezsióradíj figyelembevételével
szintén ennek a programnak a normáit vesszük majd számításba.
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. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a
közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés)
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 166378665
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "Dowex" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57246563
Postai cím: Farkastorki Út 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: pinkertm@freemail.hu
Telefon: +36 209237368
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1) A Szerződés 5.a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5. A szerződés szerint végzett munka ellenértéke:
a) Jelen szerződés keretösszege 166 378 665 Ft + Áfa, azaz százhatvanhatmillióháromszázhetvennyolcezer-hatszázhatvanöt forint + Áfa.
A Kbt. 141. § (2) bekezdése 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 a szerződésmódosítás indokoltságával kapcsolatban
akként nyilatkozott, hogy az év közben felmerült többletigények, azaz a megnövekedett karbantartási
és felújítási feladatok Megrendelő részéről előre nem láthatónak és előre nem tervezhetőnek
minősülnek, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésekor, a korábbi szerződések és
megrendelésszámok vizsgálata alapján megállapított elemszámhoz képest többszörös mértékben
merültek fel.
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: 144677165 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 166378665 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (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

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű (23200/2019)
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: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48222352
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc Út 88-92.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Süle László
Telefon: +36 703758644
E-mail: titkarsag@varosfejlesztes21.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu
Hivatalos név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65401426
Postai cím: Szent Imre Tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Bálint
Telefon: +36 703758644
E-mail: titkarsag@varosfejlesztes21.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csodakút és Vénusz tagóvodák Csepelen
Hivatkozási szám: EKR000638322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112700-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Vénusz tagovoda
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1214 Budapest, Vénusz u. 17/A HRSZ.: 200560
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Vénusz tagóvoda:
meglevő aszfalt és beton burkolat bontása – 553 m2
földkitermelés – 166,48 m3
gyepnyesés – 129,41 m3
humusz terítés – 410,25 m3
beton térkő burkolat építése – 530,4 m2
öntött gumiburkolat készítése – 119,22 m2
műanyag szegély rakása – 400,82 fm
fémszegély építése – 144,5 fm
gumiszegély – 36 fm
Részletesen: KD
(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: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15.00006
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
14139 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vénusz tagovoda
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/22 (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: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
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: 115731065
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

45112700-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112700-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1214 Budapest, Vénusz u. 17/A HRSZ.: 200560
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Vénusz tagóvoda:
meglevő aszfalt és beton burkolat bontása – 553 m2
földkitermelés – 166,48 m3
gyepnyesés – 129,41 m3
humusz terítés – 410,25 m3
beton térkő burkolat építése – 530,4 m2
öntött gumiburkolat készítése – 119,22 m2
műanyag szegély rakása – 400,82 fm
fémszegély építése – 144,5 fm
gumiszegély – 36 fm
Az elmaradó és többlet tételek részletesen a szerződésmódosítás részét képező költségvetésben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 120
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: 117978448
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdései szerint került sor:
Az idézett jogszabályhely alapján megvizsgált feltételek és a Szerződésmódosítás jogszerűségének
indokolása:
- Az eredeti szerződés szerinti közbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrendben került lefolytatásra,
erre tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja nem vizsgálandó. A Kbt. 141. § (2) bekezdés b)

pontja szerinti feltétel teljesül, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az
eredeti szerződéses érték 15 %-át.
Az eredeti szerződés értéke az opcionális tételek nélkül: 93.363.184,- Ft + Áfa (Opcióval együtt:
115.731.065,- Ft + Áfa). A szerződésmódosítás tárgyát képező további építési munkák költsége
pedig összesen nettó 2.468.467 Ft + Áfa, amely nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 15
% -át.
- A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
Az eredeti szerződéshez képest műszaki tartalom változása történik a módosítás következtében,
nem változik annak általános jellege és a módosítások ahhoz szervesen illeszkednek.
A módosítás műszaki-szakmai jellegű összefoglalása:
A kivitelezés során több olyan tétel is felmerült a rendeltetésszerű használat biztosítása érdekében,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a létrejövő beruházás megfelelő minőségben valósuljon
meg és a felmerülő plusz munkálatok későbbi elvégzése ne jelentsen többlet költséget amiatt,
hogy azok megvalósítása a jelenleg megépített elemek egy részének visszabontásával járna.
Ezen költségnövekedést okozó munkálatok közé tartozik többek között a költségvetésben kiírt
játszóvárak -megrendelői igény szerinti- módosítása, kandeláber kihelyezése és a kapcsolódó
elektromos hálózat kiépítése, illetve a homokozók árnyékolóponyva méreteinek megnövelése
és homokozó takaróponyvák gyártása; plusz térkő, és aszfalt burkolatú gyalogos út építése
szegéllyel, alépítménnyel; a gazdasági bejárat fölé előtető építése. A plusz műszaki tartalom jelen
szerződésmódosítás keretében történő megvalósítása azért is indokolt, mert így az nem jár egyéb
többletköltséggel, amit egy későbbi kivitelezés, illetve egy másik kivitelező munkavégzése esetén az
újabb felvonulási költség jelentene.
- A módosítás a fentieken túlmenően megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésének is, tekintettel arra,
hogy a jelen szerződésmódosítás szerinti, az ellenértékkel kapcsolatos változások a műszaki
szükségesség miatt, az ellenérték változásával összefüggésben és annak megfelelő mértékben
merülnek fel. Továbbá a jelen szerződésmódosítás szerinti megnövekedett ellenértéket is figyelembe
véve is jogszerűen került megválasztásra a közbeszerzési eljárás fajtája.
Módosított rendelkezések:
V.3. Az eredeti szerződés teljesítésének határideje változatlanul 120 nap a munkaterület átadásától
számítva, melyet 30 napos átadás-átvételi eljárás követ a szerződés szerint. Megrendelő az átadásátvételt az eredeti szerződés szerinti feladatok vonatkozásában határidőben megkezdi.
Az 1. sz. szerződésmódosítás alapján elvégzett munkákat a munkaterület átadását követő 135.
napon kell átadni, a munkálatok átadás-átvétele az eredeti átadás-átvételi eljárás időtartama történik
meg.
XII. Részszámlázás ütemezése: Az 1. sz. módosítás alapján elvégzett építési munkák elvégzését
követően nyújtható be részszámla, nettó 2.247.383,- Ft összegben. Az 1. sz. módosítás szerinti
ellenértéket Megrendelő saját forrásból biztosítja.
A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
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 Vénusz Tagóvodára (2. közbeszerzési rész)
vonatkozó beruházás megvalósítása során plusz munkálatok elvégzése vált szükségessé a
megfelelő minőségű kivitelezés és rendeltetésszerű használat érdekében, mely plusz költséget
jelent.
A szerződésmódosítás indokolása a VI.2.1) pontban került kifejtésre.
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: 115731065 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 117978448 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Szerződésmódosítás kizárólag a 2. közbeszerzési részben (Vénusz tagóvoda) történt.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (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

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (23582/2019)
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: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69312740
Postai cím: Baross Utca 63-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu Zoltán
Telefon: +36 13184032
E-mail: info@jogilag.hu
Fax: +36 13184032
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jgk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jogilag.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 1. csomag
Hivatkozási szám: EKR000858252019
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:
1. csomag
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: HU110 A teljesítés helye: Budapest, VIII. kerület közigazgatási határain belül a
Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában és a JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő területek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretmegállapodás Józsefváros közigazgatási határain belül a Józsefvárosi Önkormányzati
tulajdonú és kezelésű, a JGK Zrt. fenntartásában lévő útpályák, járdaszakaszok esetén: - javítási munkák
(útpálya kátyúzása, járdaaszfalt javítása, térkő helyreállítása) az alábbi helyszíneken:
1. KBCS - Nap utca:
A tételkiírás magában foglalja a Nap utca forgalmi irányának megfordításához szükséges forgalomtechnikai
beavatkozások (festés, táblázás) elvégzését. A Futó utca (Nap utca – Práter utca közötti szakaszán)
a kijelölt pollerek elbontását (~120 db). Valamint a Nap utca – Nagytemplom utca – Hock János utca
csomópontjában 1000 nm útpálya burkolat marását és aszfaltozását, szerelvények szintbeállítását.
Részletesen a KD részét képező 1.1 - 1.2. melléklet: Forgalomtechnikai terv tartalmazza.
2. KBCS - Törökbecse utca:

Kerületi tulajdonban és kezelésben lévő útszakaszon, a játszótér közelében 2 db sebességcsökkentő küszöb
(1800x3000x65) kerül elhelyezésre. Feladat továbbá a Törökbecse – Ciprus utca sarkán található murvás
parkoló átépítése szilárd burkolatúra.
Nincs külön melléklet
3. KBCS - Baross – Illés utca csomópont:
A csomópont biztonságosabbá tétele érdekében elvégzendő forgalomtechnikai beavatkozások (festés,
táblázás). Jóváhagyott forgalomtechnikai tervet a Megrendelő biztosítja.
Részletesen a KD részét képező 2.1. melléklet: Forgalomtechnikai terv tartalmazza.
4. VÜZ - Egyéb járda- és útjavítások:
4/1. Múzeum utca útburkolat javítás (20% pótlással) Pollack M. térig, id. forgalomtechnikai terv készítésével.
4/2. Puskin u. 11-13 járda javítás (a megfelelő lejtés biztosítása a víz elvezetésére)
4/3. Nagyfuvaros u. 16. sz. előtti teljes járdaszakasz a Kisfuvaros utcától a Nagyfuvaros 14.-ig
4/4. Nagyfuvaros u. 22. sz. előtti járdaszakasz (a teljes 22 előtt)
4/5. Mikszáth K. tér 3. járda süllyedés javítása
4/6. Vajda P. 45 járda (felbontás helyreállítása)
4/7. Osztály u. Hős u. sarok járda helyreállítás
4/8. Dobozi u. 27. és 29. előtt úttest süllyedések helyreállítása
4/9. Teleki tér 10. sz. előtt járda süllyedés
4/10. Teleki tér 9. sz. előtt járda süllyedés
4/11. Teleki tér 8. sz. szemben a parkoló sávban útburkolat süllyedés
4/12. Mária utca a kiálló díszburkolat helyreállítása (összesen kb. 50 db), valamint Mária utca 12-14. szám
előtt a 10 m2 térkő felszedése és újrarakása fogasság miatt.
4/13. Horánszky utca 23 tól az utca végéig Horánszky 1.-ig a kiálló díszburkolat helyreállítása kb 50 db
4/14. Rökkszilárd-Gutenberg tér sarok útjavítás
4/15. Auróra u. 30-32 sz. előtt járdasüllyedés (kapubeálló)
5. KBCS - Bérkocsis utca csomópontjaiban sebességcsökkentő küszöbök kialakítása:
A Népszínház utca – Bacsó Béla utca – Vásár utca – Víg utca – Déri Miksa utca – Nagyfuvaros utca
által határolt tömböt be kell vonni a 30km/h sebességkorlátozott zónába. A 30 km/h sebességkorlátozott
zóna része a Bérkocsis utca. A közútkezelő jelzőtáblák kihelyezésével és a csomópontokban piros
térkő burkolattal ellátott sebességcsökkentő küszöbök építésével korlátozza a járművek sebességét. A
küszöbök köré süllyesztett szegélysort kell építeni. Ezt szem előtt tartva 3 darab 4,5 x 4,5 m szélességű
forgalomcsillapító küszöböt kell kialakítani a következő csomópontokban: Bérkocsis utca – Víg utca,
Bérkocsis utca – Tolnai Lajos utca és a Bérkocsis utca – Auróra utca csomópontban és darab 5,0 x 4,5 m
szélességű fogalomcsillapító küszöböt kell építeni a Bérkocsis utca – Német utca, Bérkocsis utca – Fecske
utca csomópontokban.
A küszöb pályaszerkezete:
- 10 cm vastag vörös színű térkő
- 3 cm zúzott homok ágyazat
- 35-45 cm FZKA 0/56 zúzottkő ágyazat
- 15 cm homokos kavics
Résztelesen a KD részét képező 3.1 - 3.6. melléklet: Útépítési terv tartalmazza.
Rövidítések jelentése:
KBCS – Józsefvárosi Közlekedésibiztonsági Csomag 2019/1
VÜZ – Városüzemeltetési Igazgatóság 2019/1
Általános információk:
- Az részletezett út- és járdaszakaszok kerületi tulajdonban és kerületi kezelésben vannak.
- Forgalomtechnikai kezelő a Budapest Közút Zrt.
- A tervezési szakaszon közművek találhatóak.
- A megvalósítás során kizárólag a meglévő szerelvények szintbehelyezése a feladat.
- Indokolt esetben szakfelügyelet biztosítása az Ajánlattevő feladatkörébe tartozik.
- Építés alatti forgalomtechnikai tervek készítése az Ajánlattevő feladatkörébe esik.
- A végleges állapotról, jóváhagyott forgalomtechnikai terveket a Megrendelő biztosítja.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az elvégzendő feladatokat részletesen a KD részét képező műszaki leírás, és
annak hivatkozott mellékletei 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: 90
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:
15991 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 1. csomag
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/16 (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: EU-Line Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69377415
Postai cím: Trefort Utca 3-5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
E-mail: info@eu-line.com
Telefon: +36 12699550
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12699551
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 74979592
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: HU110 A teljesítés helye: Budapest, VIII. kerület közigazgatási határain belül a
Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában és a JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő területek
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretmegállapodás Józsefváros közigazgatási határain belül a Józsefvárosi Önkormányzati
tulajdonú és kezelésű, a JGK Zrt. fenntartásában lévő útpályák, járdaszakaszok esetén: - javítási munkák
(útpálya kátyúzása, járdaaszfalt javítása, térkő helyreállítása) az alábbi helyszíneken:
1. KBCS - Nap utca:
A tételkiírás magában foglalja a Nap utca forgalmi irányának megfordításához szükséges forgalomtechnikai
beavatkozások (festés, táblázás) elvégzését. A Futó utca (Nap utca – Práter utca közötti szakaszán)
a kijelölt pollerek elbontását (~120 db). Valamint a Nap utca – Nagytemplom utca – Hock János utca
csomópontjában 1000 nm útpálya burkolat marását és aszfaltozását, szerelvények szintbeállítását.

Részletesen a KD részét képező 1.1 - 1.2. melléklet: Forgalomtechnikai terv tartalmazza.
2. KBCS - Törökbecse utca:
Kerületi tulajdonban és kezelésben lévő útszakaszon, a játszótér közelében 2 db sebességcsökkentő küszöb
(1800x3000x65) kerül elhelyezésre. Feladat továbbá a Törökbecse – Ciprus utca sarkán található murvás
parkoló átépítése szilárd burkolatúra.
Nincs külön melléklet
3. KBCS - Baross – Illés utca csomópont:
A csomópont biztonságosabbá tétele érdekében elvégzendő forgalomtechnikai beavatkozások (festés,
táblázás). Jóváhagyott forgalomtechnikai tervet a Megrendelő biztosítja.
Részletesen a KD részét képező 2.1. melléklet: Forgalomtechnikai terv tartalmazza.
4. VÜZ - Egyéb járda- és útjavítások:
4/1. Múzeum utca útburkolat javítás (20% pótlással) Pollack M. térig, id. forgalomtechnikai terv készítésével.
4/2. Puskin u. 11-13 járda javítás (a megfelelő lejtés biztosítása a víz elvezetésére)
4/3. Nagyfuvaros u. 16. sz. előtti teljes járdaszakasz a Kisfuvaros utcától a Nagyfuvaros 14.-ig
4/4. Nagyfuvaros u. 22. sz. előtti járdaszakasz (a teljes 22 előtt)
4/5. Mikszáth K. tér 3. járda süllyedés javítása
4/6. Vajda P. 45 járda (felbontás helyreállítása)
4/7. Osztály u. Hős u. sarok járda helyreállítás
4/8. Dobozi u. 27. és 29. előtt úttest süllyedések helyreállítása
4/9. Teleki tér 10. sz. előtt járda süllyedés
4/10. Teleki tér 9. sz. előtt járda süllyedés
4/11. Teleki tér 8. sz. szemben a parkoló sávban útburkolat süllyedés
4/12. Mária utca a kiálló díszburkolat helyreállítása (összesen kb. 50 db), valamint Mária utca 12-14. szám
előtt a 10 m2 térkő felszedése és újrarakása fogasság miatt.
4/13. Horánszky utca 23 tól az utca végéig Horánszky 1.-ig a kiálló díszburkolat helyreállítása kb 50 db
4/14. Rökkszilárd-Gutenberg tér sarok útjavítás
4/15. Auróra u. 30-32 sz. előtt járdasüllyedés (kapubeálló)
5. KBCS - Bérkocsis utca csomópontjaiban sebességcsökkentő küszöbök kialakítása:
A Népszínház utca – Bacsó Béla utca – Vásár utca – Víg utca – Déri Miksa utca – Nagyfuvaros utca
által határolt tömböt be kell vonni a 30km/h sebességkorlátozott zónába. A 30 km/h sebességkorlátozott
zóna része a Bérkocsis utca. A közútkezelő jelzőtáblák kihelyezésével és a csomópontokban piros
térkő burkolattal ellátott sebességcsökkentő küszöbök építésével korlátozza a járművek sebességét. A
küszöbök köré süllyesztett szegélysort kell építeni. Ezt szem előtt tartva 3 darab 4,5 x 4,5 m szélességű
forgalomcsillapító küszöböt kell kialakítani a következő csomópontokban: Bérkocsis utca – Víg utca,
Bérkocsis utca – Tolnai Lajos utca és a Bérkocsis utca – Auróra utca csomópontban és darab 5,0 x 4,5 m
szélességű fogalomcsillapító küszöböt kell építeni a Bérkocsis utca – Német utca, Bérkocsis utca – Fecske
utca csomópontokban.
A küszöb pályaszerkezete:
- 10 cm vastag vörös színű térkő
- 3 cm zúzott homok ágyazat
- 35-45 cm FZKA 0/56 zúzottkő ágyazat
- 15 cm homokos kavics
Résztelesen a KD részét képező 3.1 - 3.6. melléklet: Útépítési terv tartalmazza.
Rövidítések jelentése:
KBCS – Józsefvárosi Közlekedésibiztonsági Csomag 2019/1
VÜZ – Városüzemeltetési Igazgatóság 2019/1
Általános információk:
- Az részletezett út- és járdaszakaszok kerületi tulajdonban és kerületi kezelésben vannak.
- Forgalomtechnikai kezelő a Budapest Közút Zrt.
- A tervezési szakaszon közművek találhatóak.
- A megvalósítás során kizárólag a meglévő szerelvények szintbehelyezése a feladat.
- Indokolt esetben szakfelügyelet biztosítása az Ajánlattevő feladatkörébe tartozik.
- Építés alatti forgalomtechnikai tervek készítése az Ajánlattevő feladatkörébe esik.
- A végleges állapotról, jóváhagyott forgalomtechnikai terveket a Megrendelő biztosítja.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az elvégzendő feladatokat részletesen a KD részét képező műszaki leírás, és
annak hivatkozott mellékletei 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: 90
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: 72759006
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EU-Line Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69377415
Postai cím: Trefort Utca 3-5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
E-mail: info@eu-line.com
Telefon: +36 12699550
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12699551
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés esetén az alábbiakban meghatározott módon jogosult
díjazásra. A Vállalkozó a jelen szerződésben, az ajánlattételi felhívásban, ajánlattételi
dokumentációban és az ajánlatban rögzített feladatok elvégzését az alábbi vállalkozói díjak mellett
teljesíti: nettó vállalkozói díj 72 759 066 + ÁFA, bruttó 92 404 014, - Ft, azaz kilencvenkétmilliónégyszáznégyezer-tizennégy forint. A szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre
nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó a kivitelezési/építési feladatok ellátása során
akadályközléssel élt Megrendelő irányába, melynek értelmében olyan, a Vállalkozón kívül álló okok
merültek fel, melyre tekintettel a részletezett feladat szerződésszerű teljesítés, belátható időn belül
nem végezhető el.
Az akadályközlés értelmében a Baross utca-Illés utca kereszteződésében gázvezeték építési
munkálatok folynak, amely alkalmával az útpálya több helyen le lett zárva és fel lett bontva,
a csomópontban ideiglenes (építés alatti) forgalomtechnika került bevezetésre. E lezárások
és terelések érintik a Baross - Illés csomópont biztonságosabbá tétele érdekében elvégzendő
forgalomtechnikai beavatkozások (burkolati jelek festése, táblázás) területét. A közműépítő cég
tájékoztatás alapján, a munkaterület várhatóan e szerződés véghatáridejét követően, 2019.
november végén állhat leghamarabb rendelkezésre.
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: 74979592 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 72759006 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/06 (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

Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (23629/2019)
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: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87263677
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
II. szakasz: Tárgy
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
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) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/29 (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:
17234 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: S1 telephelyen tetőfelújítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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 Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33858270
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:
45422000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1105 Budapest, Halom utca 42. Hrsz.:41446
VI.1.4) 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)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/09 (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: 33858270
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) 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 Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják, miszerint a
módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva
nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és az ellenérték
növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át, mivel azt nem is érinti.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződésben nem szereplő harmadik fél döntése (Budapest
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat), miszerint bérleti szerződést kell kötni egy szintén a
Szerződésen kívüli harmadik személlyel olyan körülménynek minősül, amelyet – kellő gondosság
mellett - egyik Fél sem láthatott előre. Felek ezzel kapcsolatban kijelentik továbbá, hogy a
Szerződésmódosítás semmilyen módon nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét. Felek
rögzítik továbbá, hogy a Szerződésmódosítás a teljesítési részhatáridő és a véghatáridőn, illetve az
ezzel összefüggő számlázási ütemezésen kívül, semmilyen más pontját nem érinti a Szerződésnek,
így a Szerződés ellenértéke sem változik
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 kijelentik, hogy a Szerződésben nem szereplő
harmadik fél döntése (Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat), miszerint bérleti
szerződést kell kötni egy szintén a Szerződésen kívüli harmadik személlyel olyan körülménynek
minősül, amelyet – kellő gondosság mellett - egyik Fél sem láthatott előre. Felek ezzel kapcsolatban
kijelentik továbbá, hogy a Szerződésmódosítás semmilyen módon nem változtatja meg a Szerződés
általános jellegét. Felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződésmódosítás a teljesítési részhatáridő és a
véghatáridőn, illetve az ezzel összefüggő számlázási ütemezésen kívül, semmilyen más pontját nem
érinti a Szerződésnek, így a Szerződés ellenértéke sem változik
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: 33858270 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33858270 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/04 (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

Községi Önkormányzat Tiszainoka (23051/2019)
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: Községi Önkormányzat Tiszainoka
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12346833
Postai cím: Kossuth Út 2
Város: Tiszainoka
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5464
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Erzsébet Eliza
Telefon: +36 56319001
E-mail: tiszainoka@tiszainoka.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszainoka.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Községi konyha felújítása Tiszainokán
Hivatkozási szám: EKR000279572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Községi konyha felújítása Tiszainokán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Magyarország, 5464 Tiszainoka, Kossuth L. út 4. 163 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszainoka, Kossuth út 4. szám és 163. helyrajzi számú ingatlanon
álló közösségi konyha épületet felújítják, továbbá annak előnyösebb használata céljából az épülethez
egy ColdBoy Plus típusú hűtőkonténer kerül elhelyezésre. Építés jellege: A meglévő közösségi konyha
mellé hűtőkonténer elhelyezése. Telekterület: 1590 m2. Jelen kivitelezés nem építési engedély köteles
tevékenység. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai
követelményeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00016
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
08149 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Községi konyha felújítása Tiszainokán
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (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: Stílusterv Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségi Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41088377
Postai cím: Baross Út 41/a
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: stilusterv@gmail.com
Telefon: +36 209172043
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: 25603166
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45210000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Magyarország, 5464 Tiszainoka, Kossuth L. út 4. 163 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszainoka, Kossuth út 4. szám és 163. helyrajzi számú ingatlanon
álló közösségi konyha épületet felújítják, továbbá annak előnyösebb használata céljából az épülethez
egy ColdBoy Plus típusú hűtőkonténer kerül elhelyezésre. Építés jellege: A meglévő közösségi konyha
mellé hűtőkonténer elhelyezése. Telekterület: 1590 m2. Jelen kivitelezés nem építési engedély köteles
tevékenység. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai
követelményeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25603166
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Stílusterv Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségi Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41088377
Postai cím: Baross Út 41/a
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: stilusterv@gmail.com
Telefon: +36 209172043
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Módosult a vállalkozási szerződés műszaki tartalma és a vállalkozási szerződés költségvetése.
(pótmunkák és elmaradó tételek)
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 vállalkozói díj nem változik, továbbá a módosítás
egyáltalán nem érinti a vállalkozási szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú marad (a
vállalkozási szerződés célja a szerződés tárgyában meghatározott építési beruházás teljesítése
az ott meghatározott feltételekkel). E körben Felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak az eredeti
szerződésben meghatározott feladatain felül olyan pótmunkákat kell elvégeznie, amely pótmunkák:
- ugyanazon a létesítménnyel összefüggésben merülnek fel,
- ugyanolyan jellegű szakági munkarészeket tartalmaznak, mint amelyeket az eredeti szerződés
tartalmazott,
- elválaszthatatlanul, szervesen kapcsolódnak az eredeti szerződés műszaki tartalmához.
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: 25603166 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 25603166 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (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

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata (22950/2019)
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: Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18093
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kunmadaras
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5321
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu-Támba Hanga Mária
Telefon: +36 59527335
E-mail: dr.hajdu.hanga@gmail.com
Fax: +36 59527334
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kunmadaras.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kunmadaras.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Túrkeve Városi Önkormányzat (konzorciumi tag) (5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) részére, az
5420 Túrkeve, Kossuth u. 1. Hrsz.: 178 ingatlanon református templom részleges felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212360-7
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:
Túrkeve Városi Önkormányzat (konzorciumi tag) (5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) részére, az 5420 Túrkeve,
Kossuth u. 1. Hrsz.: 178 ingatlanon református templom részleges felújítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212361-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5420 Túrkeve, Kossuth u. 1. Hrsz.: 178.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. részajánlat tekintetében: Túrkeve Városi Önkormányzat (konzorciumi tag) (5420
Túrkeve, Petőfi tér 1.) részére, az 5420 Túrkeve, Kossuth u. 1. Hrsz.: 178 ingatlanon református templom
részleges felújítása
A beruházás során a templom részleges felújítása történik meg, amely a következő tevékenységeket foglalja
magába:
Vízelvezetés megoldása, kavicselhelyezés, felszivárgó talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés, injektált
szigetelési
technológia, vakolás, homlokzati párkányhúzás, nyíláskeretezés javítása, a torony fedélszerkezet javítása,
pótlása. Az új vörösréz

lemez héjazat elkészítése. A terepszintig levezetett villámhárító kiépítése. Kőműves jellegű helyreállító
munkák a homlokzaton és
a tornyon belül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00023
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16450 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Túrkeve Városi Önkormányzat (konzorciumi tag) (5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) részére,
az 5420 Túrkeve, Kossuth u. 1. Hrsz.: 178 ingatlanon református templom részleges felújítása Rész száma:
4 Elnevezés: Túrkeve Városi Önkormányzat (konzorciumi tag) (5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) részére, az 5420
Túrkeve, Kossuth u. 1. Hrsz.: 178 ingatlanon református templom részleges felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/31 (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: Kvantum Komplex Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi u. 37.
Város: Máza
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7351
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: 77421378
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):

45212360-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:

45212361-4

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 5420 Túrkeve, Kossuth u. 1. Hrsz.: 178.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. részajánlat tekintetében: Túrkeve Városi Önkormányzat (konzorciumi tag) (5420
Túrkeve, Petőfi tér 1.) részére, az 5420 Túrkeve, Kossuth u. 1. Hrsz.: 178 ingatlanon református templom
részleges felújítása
A beruházás során a templom részleges felújítása történik meg, amely a következő tevékenységeket foglalja
magába:
Vízelvezetés megoldása, kavicselhelyezés, felszivárgó talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés, injektált
szigetelési
technológia, vakolás, homlokzati párkányhúzás, nyíláskeretezés javítása, a torony fedélszerkezet javítása,
pótlása. Az új vörösréz
lemez héjazat elkészítése. A terepszintig levezetett villámhárító kiépítése. Kőműves jellegű helyreállító
munkák a homlokzaton és
a tornyon belül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 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: 55699378
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kvantum Komplex Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi u. 37.
Város: Máza
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7351
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: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Elmaradó munka
Szerződő felek a közöttük 2018. augusztus 31. napján létrejött és 2019. augusztus 30. napján
módosított Vállalkozási szerződés mellékletét képező költségvetést, és ennek alapján a Vállalkozási
szerződés műszaki tartalmának érintett részeit jelen szerződés-módosítás 1. számú melléklete
szerinti „Műszaki tartalom változás bejelentő táblázat” szerinti tartalomra módosítják.
Ennek keretében elmaradó munka merült fel, emiatt módosul a vállalkozási szerződés műszaki
tartalma, valamint a lentiekben részletezett műszaki indokok alapján elmaradó munkatételek
értékével csökken a vállalkozási díj összege.
A kivitelező által benyújtott elmaradó munkáról szóló dokumentációt a projekt műszaki ellenőre
megvizsgálta és megállapította a szóban forgó munka elhagyásának műszaki szükségességét és
annak előre nem láthatóságát. Az elmaradó munkával érintett részeket az 1. számú melléklet szerinti
táblázat tartalmazza.
Felek a vállalkozási szerződés költségvetésének érintett részeit a melléklet szerinti kimutatásban
meghatározott tartalomra módosítják.
Elmaradó munka nettó költsége: 21.722.000,- Ft

A beruházás eredeti nettó összköltsége a 2019. augusztus 30-án kelt szerződésmódosítás alapján:
77.421.378,- Ft
A beruházás új nettó összköltsége: 55.699.378,- Ft
Különbség: 21.722.000,- Ft
A vállalkozási szerződés 2) pontja az alábbiak szerint módosul:
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
2) A vállalkozási díj összege:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozási díjra jogosult:
A vállalkozási átalánydíj összege:
Vállalkozói díj (nettó összesen):
nettó 77.421.378,- Ft
MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
2) A vállalkozási díj összege:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozási díjra jogosult:
A vállalkozási átalánydíj összege:
Vállalkozói díj (nettó összesen):
nettó 55.699.378,- Ft
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 toronysisak állapotát az épület felállványozása után lehetett csak kellőképpen meghatározni, így
ekkorra vált láthatóvá, hogy az igen gazdagon díszített sisak, díszeinek állapota mennyire leromlott,
illetve jelentős hiányokat mutat, mivel néhol már korábban is csak festéssel imitálták a korábbi
hiányokat. Továbbá azok rögzítésmódja jelentősen befolyásolta a torony szerkezetében kialakult
károsodások nagyságát (megszámlálhatatlan beázási pont alakult ki), kialakulásának tényét. Tehát
amennyiben ezek a díszek ugyanezen rögzítési móddal, ugyanebben a formában kerülnének
visszahelyezésre, abban az esetben determinálva lenne az új szerkezet állagmegtartásának
veszélyeztetése.
Így sem ezen díszeket - melyek egyébként 85-90%-os mértékben vannak meg - sem ezen
rögzítési móddal elhelyezni nem szabad. Így szükségessé válik egy másik (beázás mentességet
garantáló), díszítettség megjelenítési módot választani, melynek kialakítása nem volt tervezve,
többletköltsége jelentős és a felújítással egyidejűsége pedig szükségszerű; Illetve ezek 100%-os
pótlása mindenképp megvalósítandó.
Ezek mellett az Örökségvédelemi Hivatal ragaszkodik a jelenlegivel megegyező fatípusok
használatához, mely azonban nem teljes mértékben terv szerinti vörösfenyőből, hanem a talpazati
részeken az alsó övben tölgyfából kellene hogy megvalósuljanak, melynek beszerzése időben
jelenleg nem volt kivitelezhető, árban pedig jelentős többletköltséggel járt volna.
Így a toronysisak felújításának megvalósítását egy későbbi időpontban kívánja megvalósítani
Megrendelő, ezen többlet műszaki tartalmak megvalósítása mellett, többlet pénzügyi források
bevonásával.
A szerződés módosításának szükségességét, részletes műszaki indokolását a jelen
szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képező Műszaki ellenőri nyilatkozat tartalmazza.
B) Közbeszerzési-jogi indokolás
A jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti
tilalmi körbe. A Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a szerződés - a Kbt. 141.§ (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 és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás,
építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a
módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.

Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változását (csökkenését) eredményezi, de nem
jár többletköltséggel, azaz nem jár ellenérték növekedéssel és a teljesítési határidő sem módosul.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó
feladata ugyanúgy az épület felújítása, mely az eredeti szerződés tárgya is volt, kizárólag műszaki
szükségesség okán egyes munkatételek elvégzése indokolatlanná vált, így a műszaki tartalmat
ennek megfelelően módosítani, a vállalkozási díjat pedig csökkenteni szükséges.
A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez
képest új elemre nem terjeszti ki, hiszen jelen módosítás tárgya kizárólag a műszaki tartalom
csökkenése.
Jelen szerződésmódosító okirat az Eredeti szerződéssel együtt érvényes. Felek kijelentik, hogy
az Eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal, továbbra is
hatályban maradnak.
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: 77421378 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 55699378 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A bírság összege megfizetésre kerül.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (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

Lőrinci Város Önkormányzata (22606/2019)
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: Lőrinci Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40504830
Postai cím: Szabadság Tér 26
Város: Lőrinci
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schottner Norbert
Telefon: +36 37388155
E-mail: jegyzo@lorinci.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárforgalmi létesítmény építése Lőrinciben
Hivatkozási szám: EKR000710042019
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kerékpárforgalmi létesítmény építése Lőrinciben
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: HU312 A teljesítés helye: Lőrinci belterület:
hrsz. 400
hrsz. 23
hrsz. 675
hrsz. 910
hrsz. 1105
hrsz. 1106
hrsz.1056
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Lőrinci, Árpád úton a 0+000,04-2+653,44 km sz. közötti (a Szabadság tér és a Vörösmajori út között)
elválasztás nélküli gyalog-és kétirányú kerékpárút felújítása:
- meglévő kerékpárút szélesítése,
- meglévő vízelvezetés felújítása, szikkasztó árokszakaszok megszüntetése,

- azokon a helyeken, ahol a kerékpárút megközelíti a kerítéseket, a burkolat kiépítése a kerítésig.
Tervezési paraméterek:
elválasztás nélküli gyalog-és kétirányú kerékpárút
- tervezési sebesség: vt≤20 km/h (20km/h)
- forgalmi sáv száma: 2 (2)
- használati szélesség: 2,75 m (2,75 m), szűkületben 2,55m (2,55 m)
- padka szélesség:0,50 m (0,50 m)
- legkisebb körívsugár: 3m (10m)
csomópontban
- oldalesés: 2,5%
(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: 95
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:
12959 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kerékpárforgalmi létesítmény építése Lőrinciben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/02 (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: Hajnáczkinvest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24349446
Postai cím: Császár Út 20.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
E-mail: norbika50@freemail.hu
Telefon: +36 303640253
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: 235593590
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):

45233162-2

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Lőrinci belterület:
hrsz. 400
hrsz. 23
hrsz. 675
hrsz. 910
hrsz. 1105
hrsz. 1106
hrsz.1056
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Lőrinci, Árpád úton a 0+000,04-2+653,44 km sz. közötti (a Szabadság tér és a Vörösmajori út között)
elválasztás nélküli gyalog-és kétirányú kerékpárút felújítása:
- meglévő kerékpárút szélesítése,
- meglévő vízelvezetés felújítása, szikkasztó árokszakaszok megszüntetése,
- azokon a helyeken, ahol a kerékpárút megközelíti a kerítéseket, a burkolat kiépítése a kerítésig.
Tervezési paraméterek:
elválasztás nélküli gyalog-és kétirányú kerékpárút
- tervezési sebesség: vt≤20 km/h (20km/h)
- forgalmi sáv száma: 2 (2)
- használati szélesség: 2,75 m (2,75 m), szűkületben 2,55m (2,55 m)
- padka szélesség:0,50 m (0,50 m)
- legkisebb körívsugár: 3m (10m)
csomópontban
- oldalesés: 2,5%
(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: 2019/07/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (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: 235593590
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hajnáczkinvest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24349446
Postai cím: Császár Út 20.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
E-mail: norbika50@freemail.hu
Telefon: +36 303640253
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Módosul a szerződés IV.1. Teljesítési határidő pontja:
Eredeti szöveg:

Szerződő felek a szerződés teljesítési határidejét a szerződéskötéstől számított 95 napban
határozzák meg, azaz 2019. október 5. {*Vállalkozó ajánlata szerint}. Előteljesítés lehetséges.
Módosított szöveg:
Szerződő felek a szerződés teljesítési határidejét 2020. március 31.-i dátummal határozzák meg.
Előteljesítés lehetséges.
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 2019.10.01.-i dátummal akadályközlést nyújtott be a
Megrendelő felé, kérve a szerződés teljesítésének határidejét módosítani 2020.03.31.-re, az alábbi
indokokra tekintettel:
A Magyar Közút Nonprofit Kft. a tervek alapján a kivitelezés megkezdéséhez az eredetileg
tervezetthez képest jelentősen később, 2019.08.6.-án járult hozzá, így a kivitelezés nem
kezdődhetett meg időben. Másrészt a kivitelezéshez szükséges szegélykövek és árokelemek
beszerzése a nyári időszakban rendkívül körülményes és lassú folyamat volt, a szállítók az
eredetileg tervezetthez képest csak jelentős késéssel tudták leszállítani a szükséges mennyiséget,
valamint tekintettel a téli időjárásra, a tervezett határidő nem volt tartható.
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: 235593590 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 235593590 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/06 (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

Magyarországi Református Egyház (14958/2019)
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: Magyarországi Református Egyház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74727782
Postai cím: Abonyi U 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gurbi Marianna
Telefon: +36 304535879
E-mail: gurbi.marianna@drgrb.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építés-SDG Konferenciaközpont/Csárda
Hivatkozási szám: EKR000779832018
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:
SDG Konferenciaközpont felújítása.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45260000-7

Kiegészítő szójegyzék

45262690-4
45321000-3
45350000-5
71221000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8624 Balatonszárszó, Csárda utca 41. szám (1075/4 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész tekintetében: Az SDG központi épületének felújítása. A beruházás rövid leírása: A Balatonszárszón
lévő „SDG” központ felújítandó épületei különböző időszakokban épültek: a konferencia terem, a hotelépület
és a portaépület a 2000-es évek elején, a „csárdaépület” az 1920-as években, felújításukra pedig az 1980-as
években került sor. A jelenleg tervezett felújítási munkák részben az épületek karbantartási munkái, részben

pedig az üzemeltetési költségek optimalizálása miatti építészeti és gépészeti felújítások a következők
szerint: konferencia épület tetőfedés: 2.360 m2, hotel vizesblokk felújítások: 251 m2, hotel hőszigetelése:
1.451 m2, játszóudvar: 2.360 m2, telepített játékok: 15 db. A nagyméretű, parkosított területen egy minden
korosztály (3- éves kortól a felnőtt üdülő vendégek részére is) részére szolgáló játszótér is kialakításra 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: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/01 (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:
23194 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: SDG Konferenciaközpont felújítása.
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: C.S.T. - Komplex Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19118477
Postai cím: Pozsonyi Út 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: cst.komplex.iroda@gmail.com
Telefon: +36 204203000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17897732
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 523448381
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:

45260000-7
45262690-4

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45350000-5
71221000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8624 Balatonszárszó, Csárda utca 41. szám (1075/4 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész tekintetében: Az SDG központi épületének felújítása. A beruházás rövid leírása: A Balatonszárszón
lévő „SDG” központ felújítandó épületei különböző időszakokban épültek: a konferencia terem, a hotelépület
és a portaépület a 2000-es évek elején, a „csárdaépület” az 1920-as években, felújításukra pedig az 1980-as
években került sor. A jelenleg tervezett felújítási munkák részben az épületek karbantartási munkái, részben
pedig az üzemeltetési költségek optimalizálása miatti építészeti és gépészeti felújítások a következők
szerint: konferencia épület tetőfedés: 2.360 m2, hotel vizesblokk felújítások: 251 m2, hotel hőszigetelése:
1.451 m2, játszóudvar: 2.360 m2, telepített játékok: 15 db. A nagyméretű, parkosított területen egy minden
korosztály (3- éves kortól a felnőtt üdülő vendégek részére is) részére szolgáló játszótér is kialakításra kerül.
(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: 2018/11/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/01 (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: 523458826
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: C.S.T. - Komplex Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19118477
Postai cím: Pozsonyi Út 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: cst.komplex.iroda@gmail.com
Telefon: +36 204203000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17897732
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A Vállalkozási Szerződés szerinti teljesítési hely, azaz a 8624 Balatonszárszó, Csárda utca 41. szám
(1075/4 hrsz.) alatt felvett ingatlanon található Soli Deo Gloria Konferenciaközpont (a továbbiakban:
„Létesítmény”) üzemeltetője 2019 júniusában, azaz a Vállalkozási Szerződés megkötését követően
tájékoztatta az Ajánlatkérőt, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése, és a Vállalkozási Szerződés
1. számú Módosítása során megbeszéltekkel ellentétesen 2019. július és augusztus hónapokban
nem tud munkaterületet biztosítani a Vállalkozó részére tekintettel arra, hogy a Létesítményt ezen
időszak alatt teljes kapacitásban vendégfogadásra kívánja használni.
A fenti, a közbeszerzési eljárás előkészítése során az Ajánlatkérő kellő gondossággal történt
eljárása ellenére előre nem látható körülményre tekintettel szükségessé vált a Vállalkozási
Szerződés 1. számú Módosítása szerint módosított teljesítési határidő további két hónappal történő
meghosszabbítása.
Szerződés 4.3.: 1. pontja szerinti kivitelezési munkálatok befejezési határideje az I. rész
tekintetében: 2019. október 31. napja azzal, hogy az I. rész keretében elvégzendő karbantartási
munkálatokat 2021. december 31. napjáig kell folyamatosan nyújtani. A Megrendelő rögzíti,

hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontja szerint új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
módosítható a jelen szerződés, amennyiben bármelyik rész vonatkozásában a 3.4. pontban
megnevezett támogatási szerződés szerinti összeg elvonásra, vagy csökkentésre került, vagy a
támogatási szerződés szerint projektzárási időpont módosításra kerül.
Ugyanezen okból a Felek módosítani kívánják a Vállalkozási Szerződés számlázásra vonatkozó
feltételeit oly módon, hogy a Vállalkozó számára lehetővé kívánják tenni azt, hogy a jelen
szerződésmódosításig elvégzett munkákról jogosult legyen részszámlát kiállítani, ily módon a
Vállalkozó által eddig elvégzett munkák nem maradnak ellentételezés nélkül az előre nem látható
okokból bekövetkezett kényszerű állásidőre vonatkozóan.
Szerződés új 6.1.6. pontja:
Az 5. részszámla a nettó vállalkozói díj 85 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén a nettó
vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegben nyújtható be mind-összesen nettó 52.344.838,- Ft
összegben.
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 8624 Balatonszárszó, Csárda utca 41. szám (1075/4 hrsz.) alatti
ingatlanon található Soli Deo Gloria Konferenciaközpont üzemeltetője 2019 júniusában, azaz a
Vállalkozási Szerződés megkötését követően tájékoztatta az Ajánlatkérőt, hogy a közbeszerzési
eljárás előkészítése, és a Vállalkozási Szerződés 1. számú Módosítása során megbeszéltekkel
ellentétesen 2019. július és augusztus hónapokban nem tud munkaterületet biztosítani a Vállalkozó
részére tekintettel arra, hogy a Létesítményt ezen időszak alatt teljes kapacitásban vendégfogadásra
kívánja használni. Ugyanezen okból a Felek módosítani kívánják a Vállalkozási Szerződés
számlázásra vonatkozó feltételeit oly módon, hogy a Vállalkozó számára lehetővé kívánják tenni azt,
hogy a jelen szerződésmódosításig elvégzett munkákról jogosult legyen részszámlát kiállítani, ily
módon a Vállalkozó által eddig elvégzett munkák nem maradnak ellentételezés nélkül az előre nem
látható okokból bekövetkezett kényszerű állásidőre vonatkozóan.
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: 523448381 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 523458826 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/06 (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

Nagyatád Város Önkormányzata (23283/2019)
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: Nagyatád Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29282281
Postai cím: Baross Gábor Utca 9.
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ormai István
Telefon: +36 82504500
E-mail: varoshaza@nagyatad.hu
Fax: +36 82504555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nagyatad.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://nagyatad.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvodák felújítása, korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001165212018
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:
Óvodák felújítása, korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45260000-7

Kiegészítő szójegyzék

45300000-0
45310000-3
45330000-9
45350000-5
45410000-4
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7500 Nagyatád, Aradi u. 1., 1351 hrsz.
7500 Nagyatád, Árpád utca 16.; 589/1 hrsz.
7500 Nagyatád, Rozsnyói utca 2/A.; 2189/1 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hasznos alapterületek:
- Csillagszem Óvoda: 409,43 m2
- Nyitnikék Óvoda: 728,39 m2
- Gyöngyvirág Óvoda: 522,79 m2
A TOP keretében elszámolható, telephelyek szerinti, támogatott tételek:
1.) Csillagszem Óvoda (Aradi utca)
&#61607; az épület homlokzatának hőszigetelése,
&#61607; nyílászáróinak cseréje és szúnyoghálóval történő felszerelése,
&#61607; világítás és gépészeti korszerűsítése,
&#61607; melegítő konyhájának átalakítása,
&#61607; személyzeti öltözőjének és szociális blokkjának átalakítása,
&#61607; beavatkozási helyeken aljzatburkolat, csoportszobákban lévő parketták felújítása,
&#61607; nyugati csoportszobájához kapcsolódóan szélfogó, valamint öltöző ki- és átalakítása,
&#61607; csoportszobáinak elválasztása, illetve 2 ajtó megszűntetése,
&#61607; akadálymentesített illemhely kialakítás,
&#61607; megújuló energiaforrás alkalmazása (napelemek kihelyezése).
2.) Nyitnikék Óvoda (Rozsnyói utca)
&#61607; az épület homlokzatának hőszigetelése,
&#61607; nyílászáróinak cseréje és szúnyoghálóval történő felszerelése,
&#61607; világítás és gépészeti korszerűsítése, kazán cseréje,
&#61607; főzőkonyha átalakítása,
&#61607; személyzeti öltöző és szociális blokk átalakítása,
&#61607; akadálymentesített illemhely kialakítása,
&#61607; aljzatburkolatok felújítása, (csoportszoba, átalakítással érintett helységek)
&#61607; lambéria bontása,
&#61607; lapostető szigetelése,
&#61607; terasz burkolat csere, teraszárnyékoló bontása, átalakítása,
&#61607; udvar felújítás keretében: beközlekedő aszfalt burkolat felújítás,
&#61607; megújuló energiaforrás alkalmazása (napelemek kihelyezése).
3.) Gyöngyvirág Óvoda (Árpád utca)
&#61607; az épület homlokzatának hőszigetelése,
&#61607; nyílászáróinak cseréje és szúnyoghálóval történő felszerelése,
&#61607; világítás és gépészeti korszerűsítése,
&#61607; melegítő konyha átalakítása,
&#61607; előkészítők egybenyitása,
&#61607; étkező kialakítása,
&#61607; aljzatburkolatok felújítása, (csoportszoba, átalakítással érintett helységek)
&#61607; lambéria bontása,
&#61607; acéltartók statikai felülvizsgálata,
&#61607; szennyvízcsatorna rendszer cseréje,
&#61607; akadálymentesített illemhely kialakítása,
&#61607; lapostető szigetelése,
&#61607; tornaszoba felújítása,
&#61607; fejlesztő terem kialakítása,
&#61607; udvar felújítás keretében: külső térburkolat, rámpa
&#61607; megújuló energiaforrás alkalmazása (napelemek kihelyezése).
A TOP keretében nem elszámolható, Önkormányzati saját forrásból finanszírozott tételek:
1.) Csillagszem Óvoda (Aradi utca)
&#61607; aljzatburkolat felújítás (közlekedők, vizesblokkokban, konyha, irodák),
&#61607; csempe burkolat felújítás a vizesblokkokban,
&#61607; udvar felújítás keretében: térburkolat építése új épületrészhez kapcsolódóan, külső lépcsők
burkolása, akadálymentesítéshez kapcsolódó külső burkolatok készítése, akadálymentes parkoló
kialakítása.
2.) Nyitnikék Óvoda (Rozsnyói utca)
&#61607; teljes fűtési rendszer csőhálózatának cseréje,
&#61607; aljzatburkolat felújítás (közlekedők, vizesblokkokban, konyha, irodák),
&#61607; csempe burkolat felújítás a vizesblokkokban,
&#61607; udvar felújítás keretében: akadálymentes parkoló kialakítása
&#61607; belső átalakítás (nevelői szoba, raktár)

&#61607; belső nyílászáró csere (csoportszoba), új elhelyezése (konyhai folyosó, konyha),
3.) Gyöngyvirág Óvoda (Árpád utca)
&#61607; teljes fűtési rendszer csőhálózatának cseréje,
&#61607; belső átalakítás (melegítőkonyha, tornaszoba),
&#61607; aljzatburkolat felújítás (közlekedők, vizes blokkokban, konyha, irodák),
&#61607; csempe burkolat felújítás a vizesblokkokban,
&#61607; acéltartók statikai felülvizsgálata,
&#61607; udvar felújítás keretében: akadálymentes parkoló kialakítása,
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete 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: 2019/02/15 (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:
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-1.4.1-15-SO1-2016-00026
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06333 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Óvodák felújítása, korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (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: KRONELL Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64949596
Postai cím: Dózsa György Utca 100
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
E-mail: kronellkft@gmail.com
Telefon: +36 303516401
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: 352889391
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:

45111100-9

További tárgyak:

45260000-7

Kiegészítő szójegyzék

45300000-0
45310000-3
45330000-9
45350000-5
45410000-4
45421100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7500 Nagyatád, Aradi u. 1., 1351 hrsz.
7500 Nagyatád, Árpád utca 16.; 589/1 hrsz.
7500 Nagyatád, Rozsnyói utca 2/A.; 2189/1 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hasznos alapterületek:
- Csillagszem Óvoda: 409,43 m2
- Nyitnikék Óvoda: 728,39 m2
- Gyöngyvirág Óvoda: 522,79 m2
A TOP keretében elszámolható, telephelyek szerinti, támogatott tételek:
1.) Csillagszem Óvoda (Aradi utca)
&#61607; az épület homlokzatának hőszigetelése,
&#61607; nyílászáróinak cseréje és szúnyoghálóval történő felszerelése,
&#61607; világítás és gépészeti korszerűsítése,
&#61607; melegítő konyhájának átalakítása,
&#61607; személyzeti öltözőjének és szociális blokkjának átalakítása,
&#61607; beavatkozási helyeken aljzatburkolat, csoportszobákban lévő parketták felújítása,
&#61607; nyugati csoportszobájához kapcsolódóan szélfogó, valamint öltöző ki- és átalakítása,
&#61607; csoportszobáinak elválasztása, illetve 2 ajtó megszűntetése,
&#61607; akadálymentesített illemhely kialakítás,
&#61607; megújuló energiaforrás alkalmazása (napelemek kihelyezése).
2.) Nyitnikék Óvoda (Rozsnyói utca)
&#61607; az épület homlokzatának hőszigetelése,
&#61607; nyílászáróinak cseréje és szúnyoghálóval történő felszerelése,
&#61607; világítás és gépészeti korszerűsítése, kazán cseréje,
&#61607; főzőkonyha átalakítása,
&#61607; személyzeti öltöző és szociális blokk átalakítása,
&#61607; akadálymentesített illemhely kialakítása,
&#61607; aljzatburkolatok felújítása, (csoportszoba, átalakítással érintett helységek)
&#61607; lambéria bontása,
&#61607; lapostető szigetelése,
&#61607; terasz burkolat csere, teraszárnyékoló bontása, átalakítása,
&#61607; udvar felújítás keretében: beközlekedő aszfalt burkolat felújítás,
&#61607; megújuló energiaforrás alkalmazása (napelemek kihelyezése).
3.) Gyöngyvirág Óvoda (Árpád utca)
&#61607; az épület homlokzatának hőszigetelése,
&#61607; nyílászáróinak cseréje és szúnyoghálóval történő felszerelése,
&#61607; világítás és gépészeti korszerűsítése,
&#61607; melegítő konyha átalakítása,
&#61607; előkészítők egybenyitása,
&#61607; étkező kialakítása,
&#61607; aljzatburkolatok felújítása, (csoportszoba, átalakítással érintett helységek)
&#61607; lambéria bontása,
&#61607; acéltartók statikai felülvizsgálata,
&#61607; szennyvízcsatorna rendszer cseréje,
&#61607; akadálymentesített illemhely kialakítása,
&#61607; lapostető szigetelése,
&#61607; tornaszoba felújítása,

&#61607; fejlesztő terem kialakítása,
&#61607; udvar felújítás keretében: külső térburkolat, rámpa
&#61607; megújuló energiaforrás alkalmazása (napelemek kihelyezése).
A TOP keretében nem elszámolható, Önkormányzati saját forrásból finanszírozott tételek:
1.) Csillagszem Óvoda (Aradi utca)
&#61607; aljzatburkolat felújítás (közlekedők, vizesblokkokban, konyha, irodák),
&#61607; csempe burkolat felújítás a vizesblokkokban,
&#61607; udvar felújítás keretében: térburkolat építése új épületrészhez kapcsolódóan, külső lépcsők
burkolása, akadálymentesítéshez kapcsolódó külső burkolatok készítése, akadálymentes parkoló
kialakítása.
2.) Nyitnikék Óvoda (Rozsnyói utca)
&#61607; teljes fűtési rendszer csőhálózatának cseréje,
&#61607; aljzatburkolat felújítás (közlekedők, vizesblokkokban, konyha, irodák),
&#61607; csempe burkolat felújítás a vizesblokkokban,
&#61607; udvar felújítás keretében: akadálymentes parkoló kialakítása
&#61607; belső átalakítás (nevelői szoba, raktár)
&#61607; belső nyílászáró csere (csoportszoba), új elhelyezése (konyhai folyosó, konyha),
3.) Gyöngyvirág Óvoda (Árpád utca)
&#61607; teljes fűtési rendszer csőhálózatának cseréje,
&#61607; belső átalakítás (melegítőkonyha, tornaszoba),
&#61607; aljzatburkolat felújítás (közlekedők, vizes blokkokban, konyha, irodák),
&#61607; csempe burkolat felújítás a vizesblokkokban,
&#61607; acéltartók statikai felülvizsgálata,
&#61607; udvar felújítás keretében: akadálymentes parkoló kialakítása,
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete 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: 2019/02/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/10 (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: 352889391
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KRONELL Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64949596
Postai cím: Dózsa György Utca 100
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
E-mail: kronellkft@gmail.com
Telefon: +36 303516401
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A Vállalkozó a Gyöngyvirág Óvoda (7500 Nagyatád, Árpád utca 16.) épületének kivitelezése
során műszaki problémaként észlelte, hogy a projekt keretében tervezett napelem a könnyű
szerkezetes épület tetőszerkezetén nem helyezhető el, mivel azok telepítése a tartószerkezetet
meggyengítené. Az Önkormányzat a jelzésnek megfelelően tervezői és statikus tervezői

felülvizsgálatot kezdeményezett, amelynek eredményeként megállapításra került, hogy az épület
szerkezeti kialakítása nem teszi lehetővé a tetőszerkezetre a napelem tartók elhelyezését, ezért a
meglévő épülettől független tartószerkezeti rendszert kell kialakítani, mely a két épület és a folyosók
közötti, illetve az épület nyugati oldali „U” alakú területére kerül elhelyezésre. A felmerült probléma
megoldása érdekében megkezdésre került az új műszaki megoldás kidolgozása, amely a tervezői
kapacitáshiány miatt 2019. október közepére várható. A Vállalkozó a napelem tartóváz legyártatását,
valamint a napelemek elhelyezését a kiegészítő műszaki tervdokumentáció átvételét követően
tudja megkezdeni, amelynek kivitelezéséhez minimum 2 hónapos időtartam szükséges. Ennek
megfelelően módosításra kerül a teljes befejezési határidő, valamint a vállalkozási szerződés részét
képező pénzügyi és műszaki ütemterv.
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 mennyezet (rácsos tartó alsó síkján) felülről való szigetelése
érdekében feltárásra került a tetőszerkezet, mely alapján láthatóvá vált a héjazat alátámasztása.
Ennek alapján megállapításra került, hogy a héjazat alulról három méterenként van rácsos tartóval
alátámasztva, így a két alátámasztás közti sávban nincs olyan szerkezet, ami biztosítaná a nap
elemek súlyából adódó teher viselését.
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: 352889391 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 352889391 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (23553/2019)
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: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdélyi-Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közösségi színterek fejlesztése Nyíregyházán
Hivatkozási szám: EKR000603892019
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:
Váll. szerz. „Kölyökvár” épület felújítására
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: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 25. HRSZ.: 146
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fontosabb kivitelezési mennyiségek:
Épület-acélváz szerelése, statikai megerősítések készítése (acélszerkezet felületkezelésével együtt)
meglévő poroszsüveg födém megerősítése 5110 kg, 210 m2 felületen
magastető héjazat cseréje: tetőfedés, alátétdeszkázat, párazáró fólia, meglévő szerkezetek ontása építése
822,7 m2
Szellőző, szárító vakolat alapozók felhordása 237,9 m2
Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben,
hiánypótlás 5-25% között, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel 1051,4 m2
Sportpadló fektetése kompletten 308 m2
Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból, kettős állókorcos kivitelben bevonatos alumínium lemezből
822,7 m2

Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között 188,8 m²
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászáró elhelyezése ötkamrás profil 188,8 m2
Belső festéseknél vizes diszperziós falfesték lekaparása 2158,86 m2
glettelés, mészhidrát kötőanyagú glettel 2158,86 m2
Mészfestés egy színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben 2158,86 m2
LED-panelek cseréje, régi világítótestek bontásával, új LED-panel világítótestek elhelyezése, kompletten,
érintésvédelmi jegyzőkönyv készítésével 83 db
Új kapcsolók beszerelése kompletten, a régi kapcsolók bontásával 35 db
Új konnektorok elhelyezése, régi konnektor bontásával, kompletten 145 db
Meglévő öntöttvas radiátorok elbontása és acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 2 soros,
konvektorlemez borítással összesen: 60 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: 135
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-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13341 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Váll. szerz. „Kölyökvár” épület felújítására
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/09 (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: CAPRICOLORS Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86143345
Postai cím: Gerle Utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: capricolorskft@gmail.com
Telefon: +36 309582018
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: 168982811
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 25. HRSZ.: 146
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fontosabb kivitelezési mennyiségek:
Épület-acélváz szerelése, statikai megerősítések készítése (acélszerkezet felületkezelésével együtt)
meglévő poroszsüveg födém megerősítése 5110 kg, 210 m2 felületen
magastető héjazat cseréje: tetőfedés, alátétdeszkázat, párazáró fólia, meglévő szerkezetek ontása építése
822,7 m2
Szellőző, szárító vakolat alapozók felhordása 237,9 m2
Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben,
hiánypótlás 5-25% között, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel 1051,4 m2
Sportpadló fektetése kompletten 308 m2
Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból, kettős állókorcos kivitelben bevonatos alumínium lemezből
822,7 m2
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között 188,8 m²
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászáró elhelyezése ötkamrás profil 188,8 m2
Belső festéseknél vizes diszperziós falfesték lekaparása 2158,86 m2
glettelés, mészhidrát kötőanyagú glettel 2158,86 m2
Mészfestés egy színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben 2158,86 m2
LED-panelek cseréje, régi világítótestek bontásával, új LED-panel világítótestek elhelyezése, kompletten,
érintésvédelmi jegyzőkönyv készítésével 83 db
Új kapcsolók beszerelése kompletten, a régi kapcsolók bontásával 35 db
Új konnektorok elhelyezése, régi konnektor bontásával, kompletten 145 db
Meglévő öntöttvas radiátorok elbontása és acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 2 soros,
konvektorlemez borítással összesen: 60 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: 163
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: 181410275
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CAPRICOLORS Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86143345
Postai cím: Gerle Utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: capricolorskft@gmail.com
Telefon: +36 309582018
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1.1. A szerződés időtartamának változása

A vállalkozási szerződés eredeti 2.1 pontja értelmében:
Teljesítési határidő: a munkaterület átadásától (2019.07.12.) számított 135 naptári nap. Megrendelő
előteljesítést elfogad.
A vállalkozási szerződés eredeti 2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
Teljesítési határidő: a munkaterület átadásától (2019.07.12.) számított 163 naptári nap. Megrendelő
előteljesítést elfogad.
1.2.Műszaki tartalom módosítása miatti árváltozás
A vállalkozási szerződés eredeti 3.1. pontja értelmében:
A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan,
valamint a 2.1. pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 168.982.811,- Ft, azaz
egyszázhatvannyolcmillió-kilencszáznyolcvankettőezer-nyolcszáztizenegy Forint, egységárakon
alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA
elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik, kiemelve azt is, hogy nem engedélykötelesek
az elvégzendő munkarészek.
A vállalkozási szerződés eredeti 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan,
valamint a 2.1. pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 181.410.275,- Ft, azaz
egyszáznyolcvanegymillió-négyszáztízezer-kettőszázhetvenöt Forint, egységárakon alapuló,
szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a
hatályos jogszabályok alapján történik, kiemelve azt is, hogy nem engedélykötelesek az elvégzendő
munkarészek.
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 kivitelezés során Megrendelő az alábbi indokokra
tekintettel, az alábbi pótmunkákat rendelte meg Vállalkozótól:
• Az oromfalak tető feletti részének állékonysága nem megfelelő, tartószerkezeti okokból
annak elbontása és újra falazása szükséges. Ez feltétel a tető ezen csomópontjának vízzáró
kialakításához.
• A tetőfelújítás során a meglévő bádog csúcsdíszek leszerelésre kerültek. A tervek szerinti vissza
helyezésük nem lehetséges két dísz esetében, ugyanis műszaki állapotukat tekintve javításra nem
alkalmasak, ezért azok újra gyártása szükséges.
Karakterkorlát miatt folytatva a VII.1. pontban.
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: 168982811 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 181410275 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2. pont folytatása:
A közbeszerzési dokumentáció és a Vállalkozási szerződés nem tartalmazta ezen munkálatokat,
azonban a gazdasági és műszaki észszerűség keretén belül szükséges.
A Vállalkozó a 1. sz. melléklet szerint adta meg a pótmunkára való árajánlatát, amelyet - a műszaki
ellenőr és tervező jóváhagyását követően - a Megbízó elfogadott.

Vállalkozó a Szerződés-módosítás 1. mellékletében meghatározott munkákat, a Vállalkozási
Szerződés szerinti teljesítési határidőre, a Vállalkozási Szerződés tárgyát képező Létesítmény
kivitelezése során, a Vállalkozási szerződésben írt feltételek szerint, elvégzi.
Vállalkozó a Szerződés-módosítás 1. számú mellékletében meghatározott munkák maradéktalan
teljesítéséért további vállalkozói díj illeti meg, amelyre tekintettel a Felek rögzítik, hogy a módosítás
eredményeként Vállalkozónak összességében nettó 451.936,- Ft többletköltsége keletkezik.
2. A Vállalkozási Szerződés módosításának jogszerűsége és indokolása:
(Kbt. 141 § (2) – (3) bekezdés)
2.1.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés teljesítése során a jelen szerződésmódosítás 3.sz.
mellékletét képező árajánlatban megjelölt, fent 1.3. szám alatt felsorolt munkák merültek fel, amelyet
a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés keretében végez el.
2.1.
Felek rögzítik, hogy az 1.3. pontban írt, jelen szerződésmódosítás alapját képező munkák az
eredeti szerződésben nem szerepeltek, ezért e munkákat a Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás
keretében kívánja megvalósítani. A munkák szorosan kapcsolódnak az eredeti szerződéshez, azok
kizárólag a Vállalkozó által végzett műszaki megvalósításba ágyazottan végezhetők el.
2.3.
A felmerült pótmunka Vállalkozó számára többletköltséget, valamint többlet határidő szükségletet
jelent, amely vonatkozásában árajánlatot nyújtott be. Az árajánlatban szereplő összegeket a
Megrendelő a jelen szerződésmódosítás aláírásával, a műszaki ellenőr és tervező javaslatára
jóváhagyja. Az árajánlatban szereplő összeg: nettó 451.936,- Ft, azaz: nettó négyszázötvenegyezerkilencszázharminchat forint.
2.4.
A 2.3. pontban írt módosításokra tekintettel hivatkozott összegek összértéke a szerződés eredeti
értékéhez képest (nettó 168.982.811,- Ft) mindösszesen 0,2674 %-os vállalkozói díj emelkedést
jelent.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói díj 0,2674 %-os emelkedése nem haladja meg a Kbt. 141.§ (2)
bekezdés b) pontja szerinti 15 %-os határt, ezért a hivatkozott rendelkezés is teljesül.
2.5.
A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékekig egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható
a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és
illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglalt, 1.3. szám alatt felsorolt
munkák mindegyike, a Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek maradéktalanul
megfelel, tekintve, hogy
2.5.1. a módosítás eredményeként az ellenértékét növekedése nem éri el az alábbi értékek egyikét
sem
- az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt: sem az eredeti
szerződés ellenértéke, sem a módosítás szerinti ellenérték növekedés nem éri el az uniós
értékhatárt
- több módosítás esetén azok nettó összértéke az eredeti szerződés érték 15%-át: az eredeti
szerződéses érték 15%-a 25.347.422 Ft, amit a módosítás szerinti ellenérték növekedés nem ér el
valamint
2.5.2. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez: a szerződés általános jellege: szerződés a Kölyökvár felújítására vonatkozik,
a módosítás pedig a Kölyökvár felújításához szükséges pótmunkák kivitelezésére, amely munkák
illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez.
2.5.3. A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltaknak is, tekintve, hogy
a hivatkozott rendelkezés alapján:
/ a Kbt. 141. § (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés
értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a
módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek: a szerződésmódosítás
az idézett előírásnak megfelel, tekintve, hogy csak a szerződés érték változásával és az érték
változásával összefüggő elemek módosítására vonatkozik,
./ nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést
megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek
nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a
szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg: a kivitelezési szerződés

megkötését megelőző közbeszerzési eljárás jogszerűen alkalmazható lett volna a becsült érték
szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve is.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/04 (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

PET FORM Flakongyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (23604/2019)
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: PET FORM Flakongyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19856254
Postai cím: Petőfi Út 2-4
Város: Terpes
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 3333
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kónya Tamás
Telefon: +36 36426386
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu
Fax: +36 36426386
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petform.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Üzemcsarnok építése
Hivatkozási szám: EKR000563932018
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:
Villamos hálózat kialakítása
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: HU312 A teljesítés helye: 3333 Terpes, Petőfi u. 2-4. (Hrsz: 018/11)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„GINOP-1.2.1-16-2017-00410 azonosító számú ’Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának
bővítése’ tárgyú eljárásban ’Pet-Form Kft. termelési kapacitás bővítése és üzemcsarnok építése’” az
alábbiak szerint:
Új technológiai épületrész építészeti és tartószerkezeti kialakítása, épületgépészeti és tűzjelző hálózat
kiépítése:
A technológia bővítés érdekében egy új, a meglévővel azonos szerkezeti kialakítású acélszerkezetes
csarnokszárny készül, a meglévő folytatásában.
A csarnok fűtetlen, mivel a hulladékhő elvezetése így is megoldást igényel. A meglévő raktárcsarnok és
a meglévő technológiai épület között a zárt átjáró mellet egy szintén fűtetlen, kéziszerszám tároló kerül
kialakításra, szintén acélszerkezettel, az átjáró szerkezetével megegyező módon.

A csarnoképület most tervezett részére az emelkedő terep miatt terepbevágást kell készíteni, és a csarnok
mellett földrézsüt kell készíteni.
Kéziszerszám raktár: 24,54 m2
Technológiai tér: 608,63 m2
Építési munkák: villanyszerelési munkák, alapozás és vasbeton munkák, acélszerkezeti munkák, tűzi víz
hálózat és tűzjelző hálózat kialakítása.
Műszaki leírás:
3. rész Villamos hálózat kialakítása:
Elektromos munkák: Világítás kialakítása, gépek-eszközök villamos megtáplálásának kialakítása a terveknek
megfelelően.
Villamos alapadatok:
Névleges feszültség: 3x400/230 V
Érintésvédelem: Nullázás (TN-C rendszer)
Jelenleg rendelkezésre álló villamos teljesítmény: 690 kVA ( 3x1000A)
A korábban meglévő rendelkezésre álló villamos teljesítmény : 390 kVA
Fejlesztés: 300 kVA
Új technológiai épület becsült egyidejű telj.: 211 kW
Villamos energia ellátás:
A korábban lefektetett 2db ikresített 4x240 mm² NAYY-J 0,6/1 kVos földkábel mellé ugyancsak 2db ikresített
NAYY-J 0,6/1 kV-os földkábel elhelyezése tervezett.
Az új kábelhálózat csatlakozása a tervezett Prisma Plusz P tip.elosztó szekrénybe történik.
Elosztási rendszer:
A tervezett új Schneider Electric gyártmányú főelosztójában a tűzvédelmi főkapcsoló után (NSX 630N
tip.megszakító) az alábbi fogyasztói csoportok kerülnek kialakításra:
Általános világítási fogyasztói csoport ( Tartalék áramkörökkel)
Erőátviteli fogyasztói csoport ( tartalék áramkörök további fejlesztéshez)
Technológiai berendezéseket tápláló hálózatok ( Tartalék áramkörök is a továbbifejlesztéshez).
Technológiai és erőátviteli hálózatok:
Az erőátviteli elosztók
telepítése a technológiai berendezések közelében tervezett.
Általános világítási villamos berendezések:
A tervezett megvilágítási szintek az alábbiak:
Technológiai tér ( termelő berendezés folyamatos kiszolgálással) , En=300 lux (Ra=80)
Közlekedő, előtér En=100 lux (Ra=40)
Raktár, tárolók En=100 lux (Ra=60)
(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: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (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: GINOP-1.2.1-16-2017-00410
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
17575 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Villamos hálózat kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/01 (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: Borosvill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39159263
Postai cím: Kenderes Út 16
Város: Nagyvisnyó
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3349
Ország: Magyarország
E-mail: info@borosvill.hu
Telefon: +36 205563200
Internetcím(ek): (URL) www.borosvill.hu
Fax: +36 36551009
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19929545
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: HU312 A teljesítés helye: 3333 Terpes, Petőfi u. 2-4. (Hrsz: 018/11)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„GINOP-1.2.1-16-2017-00410 azonosító számú ’Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának
bővítése’ tárgyú eljárásban ’Pet-Form Kft. termelési kapacitás bővítése és üzemcsarnok építése’” az
alábbiak szerint:
Új technológiai épületrész építészeti és tartószerkezeti kialakítása, épületgépészeti és tűzjelző hálózat
kiépítése:
A technológia bővítés érdekében egy új, a meglévővel azonos szerkezeti kialakítású acélszerkezetes
csarnokszárny készül, a meglévő folytatásában.
A csarnok fűtetlen, mivel a hulladékhő elvezetése így is megoldást igényel. A meglévő raktárcsarnok és
a meglévő technológiai épület között a zárt átjáró mellet egy szintén fűtetlen, kéziszerszám tároló kerül
kialakításra, szintén acélszerkezettel, az átjáró szerkezetével megegyező módon.
A csarnoképület most tervezett részére az emelkedő terep miatt terepbevágást kell készíteni, és a csarnok
mellett földrézsüt kell készíteni.
Kéziszerszám raktár: 24,54 m2
Technológiai tér: 608,63 m2
Építési munkák: villanyszerelési munkák, alapozás és vasbeton munkák, acélszerkezeti munkák, tűzi víz
hálózat és tűzjelző hálózat kialakítása.
Műszaki leírás:
3. rész Villamos hálózat kialakítása:
Elektromos munkák: Világítás kialakítása, gépek-eszközök villamos megtáplálásának kialakítása a terveknek
megfelelően.
Villamos alapadatok:
Névleges feszültség: 3x400/230 V
Érintésvédelem: Nullázás (TN-C rendszer)
Jelenleg rendelkezésre álló villamos teljesítmény: 690 kVA ( 3x1000A)
A korábban meglévő rendelkezésre álló villamos teljesítmény : 390 kVA
Fejlesztés: 300 kVA
Új technológiai épület becsült egyidejű telj.: 211 kW
Villamos energia ellátás:
A korábban lefektetett 2db ikresített 4x240 mm² NAYY-J 0,6/1 kVos földkábel mellé ugyancsak 2db ikresített

NAYY-J 0,6/1 kV-os földkábel elhelyezése tervezett.
Az új kábelhálózat csatlakozása a tervezett Prisma Plusz P tip.elosztó szekrénybe történik.
Elosztási rendszer:
A tervezett új Schneider Electric gyártmányú főelosztójában a tűzvédelmi főkapcsoló után (NSX 630N
tip.megszakító) az alábbi fogyasztói csoportok kerülnek kialakításra:
Általános világítási fogyasztói csoport ( Tartalék áramkörökkel)
Erőátviteli fogyasztói csoport ( tartalék áramkörök további fejlesztéshez)
Technológiai berendezéseket tápláló hálózatok ( Tartalék áramkörök is a továbbifejlesztéshez).
Technológiai és erőátviteli hálózatok:
Az erőátviteli elosztók
telepítése a technológiai berendezések közelében tervezett.
Általános világítási villamos berendezések:
A tervezett megvilágítási szintek az alábbiak:
Technológiai tér ( termelő berendezés folyamatos kiszolgálással) , En=300 lux (Ra=80)
Közlekedő, előtér En=100 lux (Ra=40)
Raktár, tárolók En=100 lux (Ra=60)
(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: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/30 (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: 19929545
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Borosvill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39159263
Postai cím: Kenderes Út 16
Város: Nagyvisnyó
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3349
Ország: Magyarország
E-mail: info@borosvill.hu
Telefon: +36 205563200
Internetcím(ek): (URL) www.borosvill.hu
Fax: +36 36551009
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
VII.1. Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítés határideje: 2019. január 30. napja.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: az eljárás eredményének kihirdetését követően a felek érdekkörén
kívül álló és előre nem látható körülmények következtek be, amelyek egyik félnek sem felróhatóak.
Ennek körében a csarnok építés építőmesteri-szakipari munkáig végző Bafag Kft. számára a

megkötött vállalkozási szerződésben előírt 5 napos határidővel a munkaterület átadása nem
történhetett meg, mivel a munkaterület mellett húzódó Pétervására-Sirok nagyközépnyomású
gázvezeték nyomvonala akadályozta a munkaterület munkagépekkel történő megközelítését. A
megközelítéshez a meglévő terepszint-különbség miatt a gázvezeték fölötti részen nagy mennyiségű
földet kellett volna kitermelni. A gázszolgáltató a gázvezeték feltételezett nyomvonalára előzetesen
többféle álláspontot is adott, majd az általa meghatározott időpontban (2018. október 16.) lefolytatott
helyszíni egyeztetésen megtiltotta a gázvezeték fölötti földmunkavégzést.
Folytatás a VII.1) pontban.
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: 19929545 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19929545 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Folytatás a VI.2.2) ponthoz:
A munkaterület így sokkal hosszabb szakaszon kialakítandó földbevágás elkészítése után volt
megközelíthető. A kivitelezési munkák 2018. október 18-án kezdődtek meg.
Vállalkozó október 6. és 16. közötti, azaz 11 napos akadályoztatása a befejezési határidőt
veszélyezteti. A szerződés szerinti rendelkezésre álló kivitelezési időtartam mintegy 12%-ában
munkavégzés a szakhatóság intézkedése miatt nem volt lehetséges.
Előadják továbbá, hogy az időjárási körülmények nagymértékben hátrányosan akadályozták a
vállalkozó munkavégzését, ugyanis a munkaterület kizárólag 150 m hosszúságú földúton közelíthető
meg, és szilárd burkolat nem áll rendelkezésre. Az esőzések következtében felázott talaj a nagy
súlyú munkagépek, építőanyagok munkaterületre jutását kizárta. Az előző időszakban a műszaki
ellenőr által igazoltan december 10. napjáig 18 nap munkavégzésre alkalmatlan idő volt.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/06 (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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (23406/2019)
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: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ignác Miklós
Telefon: +36 22537669
E-mail: kovacs.ignac@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22316569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Székesfehérvár - szerelvényaknák rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000305712019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45221200-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Székesfehérvár - szerelvényaknák rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45221200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár Erkel F. u. 2/a. sz., Tompa M. u. 121. sz,
Gugásvölyi u. 1. (Berényi u. sarok)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya aknafelújítás az alábbi székesfehérvári helyszíneken és mennyiségekkel:
Erkel F. u.:
1. NA 400 mm tolózár (rövid) + kezelőszár+ csapszekrény, 2 db
2. NA 400/500/400/200 egyedi hegesztett „T” idom, mosató-, és ürítőcsonkos, KO, 1 db
3. NA 500 „X” idom 2”-os menetes furattal, golyóscsappal, STORZ kapoccsal, 1 db
4. NA 200 mm tolózár (rövid) + tolózár kerék, 1 db
5. F-F idom NA 400 mm/1000-EB-10, 1 db
6. NA 400 mm T-P WG Multi Joint, Húzásbiztos, 4 db
7. NA 400 mm GÖV cső 6 fm, 3 db
8. NA 400 mm T-T WG Multi Joint, Húzásbiztos, 2 db

9. NA 400 mm „QN” idom, 1 db
10. Kitámasztó betontömb
Tompa M. u.:
1. 3577. TÖBBLÉPCSŐS CSŐKUPLUNG U.610/645-710/745 (Duna Armatúra), 2 db
2. WG-MJ 3057 NA 600 Húzásbiztos T-P (605-637), 2 db
3. Tolózár (rövid) NA 600 mm + beépítési készlet + csapszekrény 2 db
4. F-F idom NA 600 mm/1000-EB-10, 1 db
5. NA 200 mm tolózár (rövid) + tolózár kerék, 1 db
6. NA 600 mm GÖV cső, 6 fm, 2 db
7. NA 600/700/600/200 egyedi hegesztett „T” idom, mosató-, és ürítőcsonkos, KO, 1 db
8. NA 700 „X” idom 2”-os menetes furattal, golyóscsappal, STORZ kapoccsal, 1 db
Gugásvölgyi u.:
1. 3577. TÖBBLÉPCSŐS CSŐKUPLUNG U.610/645-710/745 (DUNA ARMATÚRA), 2 db
2. NA 600 mm GÖV cső, 6 fm, 2 db
3. WG-MJ-3057 NA 600 Húzásbiztos T-P (605-637), 2 db
4. FF idom, NA 600 mm/1000-EB-10, 1 db
5. Tolózár „rövid” NA 600+beépítési készlet +csapszekrény, 1 db
6. NA 600/700/600/200/200 egyedi hegesztett „T” idom, mosató és ürítő csonkos (hossza: 1100 mm), KO, 1
db
7. NA 700 „X” idom 2” menetes furattal, golyóscsappal, STORZ kapoccsal, 1 db
8. NA 600/600/200/200 egyedi „T” idom 2 db 600-as peremmel (hossza 900 mm), 1 db alsó hegesztésű NA
200 csővel (ürítő vezeték) és 1 db középső hegesztésű NA 200 leágazó csővel, 1 db
9. Tolózár „rövid” NA 200+kézikerék, 3 db
10. NA 200 QN könyök idom, 2 db
11. KPE cső NA 200, 10 bár, 12 fm
12. Adaptor, lazakarima „acélbetétes” EF karmantyú, NA 200, 4 db
13. EF Könyök 90 fok, NA 200, 3 db
14. EF T–idom 90 fok, NA 200/200, 2 db
15. EF szűkítő, NA 200/110, 1 db
16. KPE cső NA 110, 10 bar, 2 fm
17. T- idom öntvény, NA 110/110, 1 db
18. Adaptor, lazakarima „acélbetétes” EF karmantyú NA 110, 1 db
19. Tolózár „rövid” NA 110+kézikerék, 2 db
20. Multi Joint Tok-Tok, NA 200, 1 db
21. Multi Joint Tok-Perem, NA 110, 1 db
22. Multi Joint szűkített (100-80), Tok-Perem, NA 100/80, 1 db
A kiépített létesítmények geodéziai bemérését el kell végezni a jelenleg érvényben lévő 324/2013
kormányrendelet alapján (E-közmű nyilvántartás), és digitális formában az Üzemeltetőnek át kell adni.
A kivitelezés végeztével, a megvalósult mű átadási dokumentációját el kell készíteni.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a műszaki dokumentációban, tételes költségvetésben
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra történő hivatkozások a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. §-ára tekintettel került sor és ezen esetekben a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni további előírás nélkül is, valamint Ajánlatkérő tájékoztatja
Ajánlattevőket, hogy egyenértékű megajánlás esetében az Ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon,
bármely megfelelő eszközzel bizonyítani köteles, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon
megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
További információ a műszaki leírásban, a felhívásban megjelöltek tájékoztató jellegűek.
(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: 7 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:
13241 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Székesfehérvár - szerelvényaknák rekonstrukciója
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/08 (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: Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16292116
Postai cím: Repkény Utca 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@konstruktor.hu
Telefon: +36 209336113
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: 95656090
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):

45221200-4
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45221200-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár Erkel F. u. 2/a. sz., Tompa M. u. 121. sz,
Gugásvölyi u. 1. (Berényi u. sarok)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya aknafelújítás az alábbi székesfehérvári helyszíneken és mennyiségekkel:
Erkel F. u.:
1. NA 400 mm tolózár (rövid) + kezelőszár+ csapszekrény, 2 db
2. NA 400/500/400/200 egyedi hegesztett „T” idom, mosató-, és ürítőcsonkos, KO, 1 db
3. NA 500 „X” idom 2”-os menetes furattal, golyóscsappal, STORZ kapoccsal, 1 db
4. NA 200 mm tolózár (rövid) + tolózár kerék, 1 db
5. F-F idom NA 400 mm/1000-EB-10, 1 db
6. NA 400 mm T-P WG Multi Joint, Húzásbiztos, 4 db
7. NA 400 mm GÖV cső 6 fm, 3 db
8. NA 400 mm T-T WG Multi Joint, Húzásbiztos, 2 db
9. NA 400 mm „QN” idom, 1 db
10. Kitámasztó betontömb
Tompa M. u.:
1. 3577. TÖBBLÉPCSŐS CSŐKUPLUNG U.610/645-710/745 (Duna Armatúra), 2 db
2. WG-MJ 3057 NA 600 Húzásbiztos T-P (605-637), 2 db

3. Tolózár (rövid) NA 600 mm + beépítési készlet + csapszekrény 2 db
4. F-F idom NA 600 mm/1000-EB-10, 1 db
5. NA 200 mm tolózár (rövid) + tolózár kerék, 1 db
6. NA 600 mm GÖV cső, 6 fm, 2 db
7. NA 600/700/600/200 egyedi hegesztett „T” idom, mosató-, és ürítőcsonkos, KO, 1 db
8. NA 700 „X” idom 2”-os menetes furattal, golyóscsappal, STORZ kapoccsal, 1 db
Gugásvölgyi u.:
1. 3577. TÖBBLÉPCSŐS CSŐKUPLUNG U.610/645-710/745 (DUNA ARMATÚRA), 2 db
2. NA 600 mm GÖV cső, 6 fm, 2 db
3. WG-MJ-3057 NA 600 Húzásbiztos T-P (605-637), 2 db
4. FF idom, NA 600 mm/1000-EB-10, 1 db
5. Tolózár „rövid” NA 600+beépítési készlet +csapszekrény, 1 db
6. NA 600/700/600/200/200 egyedi hegesztett „T” idom, mosató és ürítő csonkos (hossza: 1100 mm), KO, 1
db
7. NA 700 „X” idom 2” menetes furattal, golyóscsappal, STORZ kapoccsal, 1 db
8. NA 600/600/200/200 egyedi „T” idom 2 db 600-as peremmel (hossza 900 mm), 1 db alsó hegesztésű NA
200 csővel (ürítő vezeték) és 1 db középső hegesztésű NA 200 leágazó csővel, 1 db
9. Tolózár „rövid” NA 200+kézikerék, 3 db
10. NA 200 QN könyök idom, 2 db
11. KPE cső NA 200, 10 bár, 12 fm
12. Adaptor, lazakarima „acélbetétes” EF karmantyú, NA 200, 4 db
13. EF Könyök 90 fok, NA 200, 3 db
14. EF T–idom 90 fok, NA 200/200, 2 db
15. EF szűkítő, NA 200/110, 1 db
16. KPE cső NA 110, 10 bar, 2 fm
17. T- idom öntvény, NA 110/110, 1 db
18. Adaptor, lazakarima „acélbetétes” EF karmantyú NA 110, 1 db
19. Tolózár „rövid” NA 110+kézikerék, 2 db
20. Multi Joint Tok-Tok, NA 200, 1 db
21. Multi Joint Tok-Perem, NA 110, 1 db
22. Multi Joint szűkített (100-80), Tok-Perem, NA 100/80, 1 db
A kiépített létesítmények geodéziai bemérését el kell végezni a jelenleg érvényben lévő 324/2013
kormányrendelet alapján (E-közmű nyilvántartás), és digitális formában az Üzemeltetőnek át kell adni.
A kivitelezés végeztével, a megvalósult mű átadási dokumentációját el kell készíteni.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a műszaki dokumentációban, tételes költségvetésben
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra történő hivatkozások a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. §-ára tekintettel került sor és ezen esetekben a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni további előírás nélkül is, valamint Ajánlatkérő tájékoztatja
Ajánlattevőket, hogy egyenértékű megajánlás esetében az Ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon,
bármely megfelelő eszközzel bizonyítani köteles, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon
megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
További információ a műszaki leírásban, a felhívásban megjelöltek tájékoztató jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 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: 95656090
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16292116
Postai cím: Repkény Utca 7.

Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@konstruktor.hu
Telefon: +36 209336113
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1. Felek rögzítik, hogy az I. fejezetben ismertetett előzmények alapján a Szerződés II/3. pontját
közös akarat elhatározással az alábbiak szerint módosítják:
„Teljesítési határidő: Vállalkozó köteles a Kivitelezést 2020. április hó 30. napjáig elvégezni.”
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 a munkálatok megkezdése előtt akadályt közölt,
miszerint a Fejérvíz Zrt. tájékoztatása szerint a Mészöly Géza utcában DN400 vízvezetékhez
kapcsolódó kivitelezés folyik, és amíg ezen beavatkozás véget nem ér, addig több nagyátmérőjű
vezetéken nem lehet munkát végezni. (Több nagyátmérőjű vezeték együttes lezárása a város
vízellátásának biztonságát veszélyeztetné.)
A kivitelezési határidő a munkaterület átadásától számított 7 hónap, azaz 2020. február 16.
Az akadályoztatás jelenleg megszűnt. A kivitelezés várható kezdési időpontja 2019. október 28.
Fentiekre tekintettel, valamint a téli időjárás közeledése miatt, a kivitelezés befejezése a
Szerződésben foglalt határidőre nem teljesíthető, emiatt Vállalkozó kezdeményezte a Szerződés
módosítását a teljesítési határidő meghosszabbítása akként, hogy a Vállalkozó köteles a Kivitelezést
2020. április hó 30. napjáig elvégezni. A Vállalkozó a késedelemért nem felelős.
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: 95656090 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 95656090 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (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

