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Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár (8774/2020)
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: Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80382513
Postai cím: Montevideo Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vidonyi Dániel
Telefon: +36 301558030
E-mail: vidonyi@aofk.hu
Fax: +36 12020891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aofk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aofk.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/EKR000438272020/
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/EKR000438272020/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: Turisztika
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: E-kerékpárok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000438272020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34430000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés alapján E-kerékpárok 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: E-kerékpárok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi helyszínek az egyedi megrendelések
alapján
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés alapján e-kerékpárok beszerzése. Adásvételi keretszerződés alapján létrejövő
egyedi megrendelések értéke és gyakorisága Ajánlatkérő igénye szerinti értékben a szerződés hatálya alatt
folyamatosan kerül megrendelésre a keretösszeg kimerüléséig vagy a szerződés lejártáig. Az adásvételi
keretszerződés keretösszege: nettó 116.200.472,- HUF. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ig vállal lehívási
kötelezettséget.
A keretszerződés alapján az alábbi típusú kerékpárok kerülnek megrendelésre, tervezetten az alábbi
mennyiségben:
- 29 db Férfi MTB
- 26 db Női MTB
- 65 db Férfi trekking
- 59 db Női trekking
Ajánlatkérő a mennyiségeket tervezett mennyiségként határozta meg, de a megjelölt darabszámok
lehívására nem vállal kötelezettséget. A keretszerződés időtartama alatt a megjelölt mennyiségektől eltérhet,
megrendeléseket a keretösszeg kimerüléséig kezdeményezhet. További meghatározás annak terjedelmére
tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azonban a termékek részletes műszaki leírása a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki specifikációs táblában megismerhető.
(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: 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:
A felhívás VI.3) pontja szerint.
Értékelés módszere: Kbt. 76. § (2) bek. a) alapján
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az
eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a
3. és 4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával
szükséges előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya alá.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más
szervezet (személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az
alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.
30.) Korm.rend. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az
igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64.
§-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.
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: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt.
67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előirt
alkalmassági feltételnek megfelel.
Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás
során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az
alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni valamennyi rész
eseteben:
Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében
foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), a teljesítésre vonatkozó előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb szállításainak bemutatását, a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 22 § szerint igazolva, az igazolásban, illetve nyilatkozatban megjelölve
− a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hó/nap),
− a referencia tárgyát és értékét (oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),
− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),
− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre
vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat. Valamely referencia akkor minősül a
referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a szerződésszerű teljesítés az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított három évben került sor.

Ajánlatkérő a felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat
éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági
követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása
mellett is megfelelhetnek. Továbbá felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére és
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21./A §-ra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha
az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben (36 hónapban) nem rendelkezik
összesen legalább 20 db e-kerékpár értékesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal.
A referenciaelőírás több szerződés bemutatásával is igazolható.
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 szerződésben foglaltaknak megfelelően: AK a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdése és a szerződésben foglaltak alapján teljesíti az ellenszolgáltatást. Az ajánlattétel és a kifizetések
pénzneme magyar forint (HUF), a kifizetés átutalással történik. AK előleget nem biztosít. AK beszerzési
megrendelésenként biztosítja számla benyújtását, gyűjtőszámla benyújtása biztosított. Az ellenszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: − 2015. évi CXLIII. törvény, − 2007. évi CXXVII. törvény, −
2013. évi V. törvény, − 2017. évi CL. törvény.
Késedelmi kötbér: A késedelemmel érintett áru, ÁFA nélkül számított szerződéses ellenértékének 1 %-a /
késedelmes naptári nap. A késedelmi kötbér felső határa a szerződéses ellenérték 20%-a. Meghiúsulási
kötbér: Az ÁFA nélkül számított szerződéses ellenérték 30%-a. Jótállás: 24 hónap. Meghiúsulási és
késedelmi kötbér egyidejűleg nem kerül érvényesítésre. AK a teljesítés során a Kbt. 27/A § szerint jár el.
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: 2020/06/22 (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: 2020/06/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. § (3) bekezdése, illetve a Kbt. 68. §-a irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A TED jelenpontra is érvényes karakterkorlátozása okán a közbeszerzési eljáráshoz szükséges
további információk teljes tartalma részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre!
1. Ajánlatkérő az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási
módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
2. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak
szerint.
3. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:
Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat)
NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.
NYILATKOZAT üzleti titokról
NYILATKOZAT fordításról
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)
Aláírási címpéldány, aláírás minta
Közös ajánlattételről szóló megállapodás
Meghatalmazás
A megajánlott termékek műszaki adatlapja, termékismertetője
Részletes árajánlat
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést,
vagy – a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
7. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő
közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
8. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és
végrehajtási rendeletei az irányadók.
9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ráti Angéla Lajstromszáma: 00784
10. Ajánlatkérő a Kbt. 40. §-a alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le,
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
szabályaival összhangban.
11. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint
regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás
dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők
részére biztosítja.
12. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben
(továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a
nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
13. IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban feltüntetett 2 hónap alatt AK 60 napot
ért. AK a közbeszerzési eljárást a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatbaépített
ellenőrzés mellett folytatja le.
14. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt. Indoklás: Részajánlattétel biztosítása
ellentétes lenne a gazdasági és műszaki észszerűséggel.
15. A II.2.7.pont kiegészítése: a teljesítés határideje szerződéskötéstől számított 3 hónap, de
legkésőbb 2020. november 30. napja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
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:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (8607/2020)
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: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36521304
Postai cím: Fazekas Utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verebéli Erzsébet
Telefon: +36 13018212
E-mail: bvop.kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 13018212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvop.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/EKR000350332020/
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/EKR000350332020/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: büntetés-végrehajtás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer beszerzése a BAZ M. Bv. intézet részére
Hivatkozási szám: EKR000350332020
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:
Élelmiszeripari termékek beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
részére adásvételi keretszerződés keretében, 24 hónapra, 6 részben az alábbiak szerint: 1.rész: Vegyes
élelmiszer beszerzés 2.rész: Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzés 3.rész: Húskészítmények beszerzés
4.rész: Mélyfagyasztott (mirelit) beszerzése 5.rész: Pékáru beszerzése 6.rész: Tej, tejtermékek beszerzés.
A részletes műszaki leírást és a mennyiségi előírásokat, az egyedi megrendelések várható gyakoriságát a
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A kereskedelmi ártáblázatban szereplő mennyiségek tervezett
mennyiségek, melyek az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 456000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vegyes élelmiszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3525 Miskolc, Fazekas utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vegyes élelmiszer beszerzése 24 hónapra nettó 200 000 000,- Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint:
Mennyiség: 103 tétel, 751 632 db, 40 082 kg, 100 csomag, 4620 l ME. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának
megfelelő mértékű megrendelés leadására vállal kötelezettséget.
Szállítási gyakoriság: a megrendelések leadásának megfelelően folyamatosan (hetente 2-7-szer) történik. A
részletes terméklista és az elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatók meg.
A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig
felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő
az Ajánlatkérő felé nem számíthat fel. Az elszámolás a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/
átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos
időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan
megszűnik.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékekre vonatkozó gyártmánylapot, vagy termékleírást kell csatolni,
amelyből megállapítható, hogy a termék megfelel-e az előírt paramétereknek.
(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: 200000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időbeli hatálya a Kbt.
141. § (4) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb 6 hónapos időtartammal meghosszabbítható az
egyes szerződéses feltételek (pl. egységár) változtatása nélkül, amennyiben a 24 hónap alatt a
keretösszeg nem kerül kimerítésre.
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:
Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: A beszerezni kívánt termékekre vonatkozó
összes követelmény a műszaki leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb
minőségi követelmények nem határozhatók meg. A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli
szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, tojás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15300000-1

További tárgyak:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3525 Miskolc, Fazekas utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 24 hónapra nettó 55 000 000,- Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak
szerint: Mennyiség: 29 tétel, 6200 csomó, 55 200 db, 174 140 kg ME. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának
megfelelő mértékű megrendelés leadására vállal kötelezettséget. Szállítási gyakoriság: a megrendelések
leadásának megfelelően folyamatosan (hetente 2-7-szer) történik. A részletes terméklista és az elvárások
a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatók meg. A megajánlott nettó ajánlati
egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi
járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé nem
számíthat fel. Az elszámolás a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek
és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez
megadott keretösszeg erejéig.Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses
keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.
(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: 55000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időbeli hatálya a Kbt.
141. § (4) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb 6 hónapos időtartammal meghosszabbítható az
egyes szerződéses feltételek (pl. egységár) változtatása nélkül, amennyiben a 24 hónap alatt a
keretösszeg nem kerül kimerítésre.

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:
Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: A beszerezni kívánt termékekre vonatkozó
összes követelmény a műszaki leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb
minőségi követelmények nem határozhatók meg. A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli
szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.
II.2.1)
Elnevezés: Húskészítmények
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3525 Miskolc, Fazekas utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Húskészítmények beszerzése 24 hónapra nettó 70 000 000,- Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint:
Mennyiség: 30 tétel, 12 000 db, 79 300 kg ME. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának megfelelő mértékű
megrendelés leadására vállal kötelezettséget. Szállítási gyakoriság: a megrendelések leadásának
megfelelően folyamatosan (hetente 2-7-szer) történik. A részletes terméklista és az elvárások a kiegészítő
közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatók meg. A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak
tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi járulékos költséget,
amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé nem számíthat
fel. Az elszámolás a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és
mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez
megadott keretösszeg erejéig.Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses
keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékekre vonatkozó gyártmánylapot, vagy termékleírást kell csatolni,
amelyből megállapítható, hogy a termék megfelel-e az előírt paramétereknek.
(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: 70000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időbeli hatálya a Kbt.
141. § (4) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb 6 hónapos időtartammal meghosszabbítható az
egyes szerződéses feltételek (pl. egységár) változtatása nélkül, amennyiben a 24 hónap alatt a
keretösszeg nem kerül kimerítésre.
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:
Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: A beszerezni kívánt termékekre vonatkozó
összes követelmény a műszaki leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb
minőségi követelmények nem határozhatók meg. A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli
szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.
II.2.1)
Elnevezés: Mélyfagyasztott (mirelit) termékek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3525 Miskolc, Fazekas utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mélyfagyasztott (mirelit) termékek beszerzése 24 hónapra nettó 5 000 000,- Ft keretösszeg erejéig, az
alábbiak szerint: Mennyiség: 18 tétel, 400 csomag, 14 300 kg ME. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának
megfelelő mértékű megrendelés leadására vállal kötelezettséget. Szállítási gyakoriság: a megrendelések
leadásának megfelelően folyamatosan (hetente 2-7-szer) történik. A részletes terméklista és az elvárások
a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatók meg. A megajánlott nettó ajánlati
egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi
járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé nem
számíthat fel. Az elszámolás a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek
és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez
megadott keretösszeg erejéig.Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses
keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékekre vonatkozó gyártmánylapot, vagy termékleírást kell csatolni,
amelyből megállapítható, hogy a termék megfelel-e az előírt paramétereknek.
(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: 5000000 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időbeli hatálya a Kbt.
141. § (4) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb 6 hónapos időtartammal meghosszabbítható az
egyes szerződéses feltételek (pl. egységár) változtatása nélkül, amennyiben a 24 hónap alatt a
keretösszeg nem kerül kimerítésre.
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:
Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: A beszerezni kívánt termékekre vonatkozó
összes követelmény a műszaki leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb
minőségi követelmények nem határozhatók meg. A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli
szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.
II.2.1)
Elnevezés: Pékáru
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3525 Miskolc, Fazekas utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pékáru beszerzése 24 hónapra nettó 110 000 000,- Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint: Mennyiség:
14 tétel, 870 000 db ME. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának megfelelő mértékű megrendelés
leadására vállal kötelezettséget. Szállítási gyakoriság: a megrendelések leadásának megfelelően
folyamatosan (hetente 2-7-szer) történik. A részletes terméklista és az elvárások a kiegészítő közbeszerzési
dokumentumokban (KKD) találhatók meg. A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell
a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül
további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé nem számíthat fel. Az elszámolás a
szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik,
a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.Ha
valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott
részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékekre vonatkozó gyártmánylapot, vagy termékleírást kell csatolni,
amelyből megállapítható, hogy a termék megfelel-e az előírt paramétereknek.
(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: 110000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időbeli hatálya a Kbt.
141. § (4) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb 6 hónapos időtartammal meghosszabbítható az
egyes szerződéses feltételek (pl. egységár) változtatása nélkül, amennyiben a 24 hónap alatt a
keretösszeg nem kerül kimerítésre.
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:
Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: A beszerezni kívánt termékekre vonatkozó
összes követelmény a műszaki leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb
minőségi követelmények nem határozhatók meg. A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli
szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.
II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermékek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3525 Miskolc, Fazekas utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tej, tejtermékek beszerzése 24 hónapra nettó 16 000 000,- Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint:
Mennyiség: 12 tétel, 77 000 db, 35 000 l, 3 800 kg ME.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának megfelelő mértékű megrendelés leadására vállal kötelezettséget.
Szállítási gyakoriság: a megrendelések leadásának megfelelően folyamatosan (hetente 2-7-szer) történik. A
részletes terméklista és az elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatók meg.
A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig
felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő
az Ajánlatkérő felé nem számíthat fel. Az elszámolás a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/
átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos
időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan
megszűnik.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékekre vonatkozó gyártmánylapot, vagy termékleírást kell csatolni,
amelyből megállapítható, hogy a termék megfelel-e az előírt paramétereknek.
(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: 16000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időbeli hatálya a Kbt.
141. § (4) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb 6 hónapos időtartammal meghosszabbítható az
egyes szerződéses feltételek (pl. egységár) változtatása nélkül, amennyiben a 24 hónap alatt a
keretösszeg nem kerül kimerítésre.
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:
Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: A beszerezni kívánt termékekre vonatkozó
összes követelmény a műszaki leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb
minőségi követelmények nem határozhatók meg. A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli
szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. §
(3) bekezdésére. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire. Előzetes
igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése és a 3. §
(1)-(3) bekezdései alapján az ajánlattevőnek –
illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek – az ajánlatában a
Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a
továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62. § (1)
és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös Ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők mindegyikének,
továbbá az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezeteknek is külön EEKD-t kell benyújtania.
Az Ajánlatkérő elektronikus formában (EKR űrlap formájában) az Ajánlattevők rendelkezésére
bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját. Igazolás a
Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdései alapján: Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján
a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8.,
10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő
esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A
Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. (EKR űrlap szerint) A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az
ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában
résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő
hivatkozik a Korm.r. 18.§ (1) bekezdésben foglaltakra. A Korm.r. 13. § alapján folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozatot is be kell nyújtatni. A nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben
található űrlap kitöltése szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.
§-aira. A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem állása igazolásának
körében a gazdasági szereplőnek nem szükséges olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő
részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben
az esetben a gazdasági szereplőnek elegendő nyilatkoznia arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. (EKR űrlap szerint)
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.) AT – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) b)
pontjára – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 21.§ (1) a) alapján
ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap)
befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, a
beszerzés tárgyához illeszkedő (élelmiszer) szállításait.
Igazolás: A Korm.r. 1. § (1) alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően,
az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. AK a Korm.r. 2. § (5) alapján elfogadja a gazdasági szereplők
egyszerű nyilatkozatát (AT-nek az ESPD IV. rész α: szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D)
szakaszait nem.)
A Kbt. 69.§ (4) alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK
az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t felhívja az alábbi
igazolások benyújtására: M1) szerinti referencianyilatkozat/igazolás, mely legalább az alábbi
adatokat tartalmazza: - a szállítás tárgya, - a szállított termékek ellenértéke; - a szerződéskötő másik
fél megnevezése; - a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpont), - továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciát a
Korm.r. 22.§ (1)–(2) szerint kell igazolni. A referencia igazolást/nyilatkozatot úgy kell a kiállítani, hogy
abból a kapcsolódó alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható
legyen.
AK folyamatban lévő teljesítést is elfogad. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a
teljesítést közös
ajánlattevőként végezte, az AK csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot
igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek
való megfelelés vizsgálata során. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a
referencianyilatkozatban/igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban
vett részt. AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak
a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb AT-t is felhívja az
igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (6) alapján.
A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági

követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva
is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy
részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. AK hivatkozik a Kbt. 65.§ (11) bek-re,
a Kbt. 140.§ (9) bek-re és a Korm.r. 24.§ (1) bek-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan
az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett)
összességében nem rendelkezik legalább) részenként az alábbi termékek szállítására vonatkozó,
alábbi értékű igazolt referenciával:
1. rész - Vegyes élelmiszer (Konzervek, befőttek, ivólevek, fűszerek, olaj, margarin, tészta, egyéb)
nettó 70 000 000 Ft
2. rész - Zöldség, gyümölcs, tojás nettó 17 500 000 Ft
3. rész - Húskészítmények nettó 23 000 000 Ft
4. rész- Mélyfagyasztott (mirelit) termékek nettó 1 700 000 Ft
5. rész – Pékáru nettó 35 000 000 Ft
6. rész - Tej, tejtermékek nettó 5 000 000 Ft
A referencia több szerződéssel is igazolható. Az alkalmasság feltételei a minősített Ajánlattevők
hivatalos jegyzésékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbakIII.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 késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett termékek nettó – áfa nélküli –
szerződéses összértéke, mértéke óránként a kötbér alap 1%-a, de minimum 4000 Ft/óra. Amennyiben a
késedelem az öt órát meghaladja, azt Vevő meghiúsulásként értékeli, melynek okán Eladó a meghiúsulási
kötbér megfizetésére lesz köteles. A meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a keretösszeg
10 %-a, egyedi megrendelés esetén az egyedi megrendelőben szereplő termékek nettó – áfa nélküli
– szerződéses összértékének 30 %-a. A részletes feltételeket a KKD részeként kiadott szerződés
tervezet tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseire, Ptk. 6:155. §- ra.
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: 2020/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszeren keresztül
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § (2) alapján az
elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően kettő
órával később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve
elérhetővé teszi valamennyi Ajánlattevő számára. EKR üzemzavar esetén Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.
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:
a) AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő
lebonyolítást írja elő.
b) Az EKR rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető,
aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági
szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, AK mentesül
a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.

c) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza. d) AK az eljárás során a
Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt.71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem
alkalmazza.
e) AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés
teljesítéséhez. f) FAKSZ: Verebéli Erzsébet (00535).
g) Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az
ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(4)
bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
h) AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére. i) AK hivatkozik az EKR Rend. 11.§ (4), a Kbt. 41/A. §
(5) bekezdésére j) AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért. Az ajánlati
kötöttség 60 nap, figyelemmel arra, hogy az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
k) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését. l) A nyertes AT - 2011.évi CXCV. törvény
41.§ (6) bek. alapján - átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek
elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (3.sz.minta)
m) A nyertes AT szerződéskötésig Nyilatkozatot köteles benyújtani a teljesítésbe bevonni kívánt
alvállalkozó(k) tekintetében (4. sz.minta)
További benyújtandó dokumentumok:
A) Ajánlat részeként: 1. Felolvasólap (EKR űrlap),
2. Kereskedelmi ártáblázat (1.sz.minta) Ajánlattevőnek a kereskedelmi ajánlat valamennyi sorát ki
kell töltenie, ennek hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
3. ESPD (EKR űrlap).
4. Közös ajánlattétel esetén a KKD 7. pontja szerinti dokumentumok
5. Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyil. (EKR űrlap)
6. Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
7. Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyil. (EKR űrlap)
8. A KD 19.4./9. pont szerinti aláírási címpéldány / aláírásminta
9. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat – (adott esetben EKR űrlap)
10. Nyilatkozat változásbejegyzésről (EKR űrlap), Változásbejegyzési kérelem (adott esetben)
11. Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) (EKR űrlap), Üzleti titok indokolás (adott esetben)
12. Nyilatkozat fordításról (adott esetben) (EKR űrlap)
13. Nyilatkozat korábbi közbesz. eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembevételéről (EKR
űrlap)
14. Titoktartási nyilatkozat (EKR űrlap)
15. A KD 19.4.15. pontja szerinti nyilatkozatok (EKR űrlap)
16. A megajánlott termékekre vonatkozó termékleírás vagy gyártmánylap 1., 3., 4,.5., 6., 7., rész
esetén.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban
meghatározott időn belül.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (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 (8526/2020)
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: Jakodáné Nyerges Enikő
Telefon: +36 52512700 73055
E-mail: nyerges@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.
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/EKR000200222020/
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/EKR000200222020/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-901 Légtechnikai rendszerek tisztítása
Hivatkozási szám: EKR000200222020
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:
DEK-901 Légtechnikai rendszerek tisztítása, fertőtlenítési szolgáltatásának biztosítása 48 hónapra
1. rész: Légtechnikai rendszerek tisztítása, fertőtlenítése a Nagyerdei Campus + Élettudományi laborban
(KK)
2. rész: Légtechnikai rendszerek tisztítása, fertőtlenítése a Kenézy Gyula Egyetemi kórházban (KEK)
A részleteket 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 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: Légtechnikai rendszerek tisztítása KK
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: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98., Egyetem tér 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ területén található műtők, intenzív
osztályok,laboratóriumok, állatházak, bonctermek, konyhák légtechnikai rendszereik szűrőcseréi, az ellátott
terek és a légtechnikai rendszerek tisztítása, fertőtlenítése. A műszaki leírásban részletezett validálások
végzése.
A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a kiszállási költséget; a hétvégi, éjszakai, ünnepnapi munkavégzést,
érzékelők szükség szerinti kiszerelését,fóliás védelmét, az elszívó, bevúvó anemosztátok, rácsok mosását,
fertőtlenítését, minden egyéb a munkálatokkal közvetlenül kapcsolódó költséget.
Mennyiségi adatok:
— 2020. évben: 59 db légtechnikai rendszer fertőtlenítő tisztítása,
— 2021. évben: 32 db légtechnikai rendszer fertőtlenítő tisztítása,
— 2022. évben: 59 db légtechnikai rendszer fertőtlenítő tisztítása,
— 2023. évben: 32 db légtechnikai rendszer fertőtlenítő tisztítása
A részletes feladatleírást 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 1. A szerződés teljesítésében részt vevő az M.2.1.) alkalmassági
követelmény szerinti szakember 12 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max.
24 hónap) 10
2 2. A szerződés teljesítésében részt vevő az M.2.2.) alkalmassági követelmény szerinti szakember
12 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10
pont. Módszerek: Minőségi értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, értékelési szempont, ár:
fordított arányosítás.
II.2.1)
Elnevezés: Légtechnikai rendszerek tisztítása KEK
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: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház
(4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház területén található műtők,
intenzív osztályok,laboratóriumok, állatházak, bonctermek, konyhák légtechnikai rendszereik szűrőcseréi,
az ellátott terek és a légtechnikai rendszerek tisztítása, fertőtlenítése. A műszaki leírásban részletezett
validálások végzése.
A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a kiszállási költséget; a hétvégi, éjszakai, ünnepnapi munkavégzést,
érzékelők szükség szerinti kiszerelését,fóliás védelmét, az elszívó, bevúvó anemosztátok, rácsok mosását,
fertőtlenítését, minden egyéb a munkálatokkal közvetlenül kapcsolódó költséget.
Mennyiségi adatok:
— 2020. évben: 11 db légtechnikai rendszer fertőtlenítő tisztítása,
— 2021. évben: 17 db légtechnikai rendszer fertőtlenítő tisztítása,
— 2022. évben: 11 db légtechnikai rendszer fertőtlenítő tisztítása,
— 2023. évben: 17 db légtechnikai rendszer fertőtlenítő tisztítása
A részletes feladatleírást 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 1. A szerződés teljesítésében részt vevő az M.2.1.) alkalmassági
követelmény szerinti szakember 12 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max.
24 hónap) 10
2 2. A szerződés teljesítésében részt vevő az M.2.2.) alkalmassági követelmény szerinti szakember
12 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10
pont. Módszerek: Minőségi értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, értékelési szempont, ár:
fordított arányosítás.
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 irányadó:
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) 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:
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 előzetesen az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm.
Rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
mindegyikének külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania. Az
ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó 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.
Ajánlattevőnek a kizáró okok igazolásait Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a
321/2015. (X.30.) Korm. r. III. és IV. fejezetének megfelelően kell benyújtania.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett
ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. §, 10.§,12. §,14. §,16. §-a szerint kell igazolnia
a kizáró okok fent nem állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehetőségére.
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.
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 a figyelmet 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: 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:
Igazolási mód valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD), amelyben Ajánlatkérő az alk.követelmények előzetes
igazolására elfogadja az Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa”
szakaszában.
Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát benyújtani.
M.1.) Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk. követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 21.
§ (3) bek. a) pont alapján a felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé
számított megelőző három évből steril légtechnikai rendszer fertőtlenítése és/vagy tisztítása szerinti
szolgáltatásainak ismertetését, az arra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a
321/2015. (X. 30) Korm. R. 22. § (1)-(2) bek. szerint (min.tartalom: a teljesítés kezdő és befejező
időpontja, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.)
A teljesítés idejét év, hónap, nap pontossággal kell megadni. A referencia tárgyát olyan
részletességgel szükséges feltüntetni, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelés ellenőrizhető legyen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. R. 21. § (3a) bekezdésére, miszerint az
Ajánlatkérő a három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat
veszi figyelembe.
M2.) Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk. követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 21. § (3)
bek.b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok:
- képzettségüket vagy végzettségüket igazoló okiratok másolata,
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, melyből kiderül az előírt szakmai gyakorlat,
- a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a
szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak.
AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak
az önéletrajzból, valamint az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy
származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum felelős
magyar fordítását szükséges benyújtani.
M3.) Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk. követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. R.
21. § (3) bek. c) pont alapján a minőségbiztosítási intézkedések leírását: Ajánlatkérő elfogadja
a klímaberendezések fertőtlenítése tevékenységre ISO 9001:2009 és az ISO 14001:2005
minőségbiztosítási rendszerre és környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítványt, vagy azzal
egyenértékű Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó minőségbiztosítási
tanúsítványt.
M1.)-M3.) A Kbt. 65. § (6) bek.-re figyelemmel az előírt alk. követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alk. követelménynek az Ajánlattevő bármely más szervezet
kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11)
(12) bek, a Kbt. 67. § (3) bek alapján kell eljárnia.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő az egyes
részek tekintetében:
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: legalább
40 db steril légtechnikai rendszer; 2. rész esetében: legalább 10 db steril légtechnikai rendszer,
minimum egy évre szóló fertőtlenítésére és/vagy tisztítására vonatkozó referenciával. A fenti
alkalmassági követelménynek ajánlattevők több szerződésből származó 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.
M2) ha nem von be a teljesítésbe (mindkét rész esetében) legalább
M2.1. 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű gépészmérnököt, aki a légtechnikai rendszerek területén
legalább 12 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik
M2.2. 1 fő középfokú végzettségű, 31 725 01 OKJ számú fertőtlenítő-sterilező szakképesítéssel is
rendelkező, a szakképesítésének területén legalább 12 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkező
klímafertőtlenítő szakembert.
Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő az
M2.) pontokban rögzített szakemberek vonatkozásában egyenértékű jogosultságot és végzettséget/
képzettséget is elfogad. Az egyes részek tekintetében bemutatott szakemberek között lehetséges
átfedés.
M3.) ha nem rendelkezik klímaberendezések fertőtlenítése tevékenységre ISO 9001:2009 és
ISO 14001:2005 minőségbiztosítási rendszerre és környezet irányítási rendszerre vonatkozó
tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől
származó minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal
A fenti M.1.)-M3.) pontban rögzített feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
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:
1-2. rész: AK előleget nem fizet. Az ajánlattétel,kifiz.,elszámolás pénzneme:HUF. AT a telj. ig. alapján
teljesítést követően jogosult számlát kiállítani , melynek kiegyenlítésére átutalással kerül sor. 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§). Ajánlattevő benyújthat elektronikus számlát a Kbt.
27/A.§-ra tekintettel.
Mellékkötelezettségek: meghiúsulási kötbér (20 %), Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett nettó
vállalkozási díj 1%-a/nap, maximális mértéke 20 napi tételnek megfelelő mértékű összeg.
Hibás teljesítési kötbér: a vállalkozói díj hibás teljesítéssel érintett részének 15 %-a. 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: 2020/06/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (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:
IT
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: 2020/06/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:30 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései
szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.)Korm.
rendelet (továbbiakban: EKR KR) 15. §- nak megfelelően történik
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. év
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 ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak
be.
2. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének helye ld. jelen felhívás I/3. pont.

3.Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra,úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
4. 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.
5.AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A
321/2015(X.30.)Korm.r. 2.§(5)bek-re figyelemmel AK rögzíti, h. az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
6.Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.66.§(2) és Kbt.67.§(4) bek. vonatkozásában, valamint
folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.
7. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában
8. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ szerint
9.Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását
(Kbt.35.§)
10. Kbt. 41/A§ (1) bek alapján, ahol a Kbt. vagy külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a
közbeszerzési 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”, a kitöltött ártáblázatot „.pdf” és „.xls”
formátumban kell benyújtani.
11. A Kbt. 66.§(5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a
Kbt.68.§(4) bek-e szerinti összes adatot.
12.AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
13. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának
napján hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni
14. 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.
15. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
16. Az ajánlati kötöttség időtart. tekintetében a felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 2 hónap alatt 60
nap értendő. Az eljárás folyamatba épített ellenőrzéssel érintett.
17. AK Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
18. Ajánlattevőnek ajánlatában a cégszerűen aláírt Ártáblázatot kell benyújtania az ajánlati ár
részletezéséről.
19. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a tevékenységének végzésére
vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbizt.-t kiterjeszteni. A
felelősségbiztosítás minimális mértéke: 1. és 2. rész 50.000.000 Ft/év. A felelősségbizt. megléte a
szerződéskötés feltétele. A felelősségbizt.-ról az ajánlatban nyilatkozni szükséges.
20. Nyertes Ajánlattevőnek szerződéskötésig be kell mutatnia az Országos Epidemológiai Központtal
jóváhagyatott fertőtlenítő eljárását, protokollját.
21. Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányértékelési
szempontja alapján kerülnek elbírálásra a dokumentációban foglaltak szerint. Az értékelés során
adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Értékelési szempont: Fordított arányosítás: az ár vonatkozásában; Egyenes arányosítás módszere
kerül alkalmazásra a min. szempontok esetében
22. FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő Lajstromszám: 00681
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: 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:
2020/05/18 (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 (8716/2020)
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: Csepregi Judit
Telefon: +36 52512700-73061
E-mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670-73070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kancellaria.unideb.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000148452020/
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/EKR000148452020/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
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-896_Kutatási eszközök GINOP pályázatból
Hivatkozási szám: EKR000148452020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-896_Adásvételi szerződés kutatóeszközök beszerzésére GINOP-2.3.3-15-2016-00021 sz. pályázat
keretein belül
1. rész: Elektroretinográf (ERG) rendszer
2. rész: Magatartástudományi vizsgáló berendezés (MAZE)
3. rész: Izolált szívperfúziós készülék (Gravitációs Nelly)
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: Elektroretinográf (ERG) rendszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés kutatóeszközök beszerzésére GINOP-2.3.3-15-2016-00021 sz. pályázat keretein belül
1 db Elektroretinográf (ERG) rendszer:
Tulajdonságok:
- Minden-az-egyben teljes látómezejű felvillanó-fényes ERG
- Könnyen használható néhány gombos működtetés
- Egyszeres vagy dupla mini "ganzfeld" ingerlő
- Beépített szűrők és erősítők
- Cserélhető memóriakártya
- A biztonság és hordozhatóság érdekében akkumulátorról működtethető
- Rugalmas protokoll- és tesztbeállítások
- Nagy teljesítményű analitikai szoftver
- ISCEV (2008) irányelveknek megfelelő villanófényes ERG és VEP
A részletes paramétereket a Műszaki leírás tartalmazza.
Jelen eljárásban csak új termék ajánlható meg, amely gyári új állapotú, korábban használatban nem volt. A
leszállított termékre Ajánlattevőnek 12 hónap jótállást kell vállalnia.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat.
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
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A berendezés által szimultán ERG-felvétel készítéséhez használható
mini-Ganzfeld stimulátorok száma (legkedvezőtlenebb 1 db; legkedvezőbb 2 db) 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: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00021
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel az ajánlatba becsatolt szakmai ajánlatnak minősülő
termékleírásokat tekinti a megajánlások alátámasztásának.
II.2.1)
Elnevezés: Magatartástudományi vizsgáló berendezés (MAZE)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés kutatóeszközök beszerzésére GINOP-2.3.3-15-2016-00021 sz. pályázat keretein belül
1 db Magatartástudományi vizsgáló berendezés (MAZE):
- Morris Water Maze: medence patkányhoz, 60 cm magas, kerekekkel. Négy kimeneti nyílással a
platformokhoz külső irányításhoz
- Fűtő egység a medencéhez: rozsdamentes elemekkel, - kizárólag 230V-50Hz –ről működtethető
- Aquatic Radial Maze inzert: az átmérője a medence átmérőjével egyezzen meg, fűtő egységgel
kompatibilis
- Atlantis Platform: fel- és lemozgatható a medencén kívülről manuálisan vagy motorral
A részletes paramétereket a Műszaki leírás tartalmazza.
Jelen eljárásban csak új termék ajánlható meg, amely gyári új állapotú, korábban használatban nem volt. A
leszállított termékre Ajánlattevőnek 12 hónap jótállást kell vállalnia.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat.
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
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Morris Water Maze átmérője (legkedvezőtlenebb: 120 cm; legkedvezőbb:
180 cm) 10
2 2. Az aquatic radial maze inzert átmérője (legkedvezőtlenebb: 120 cm; legkedve-zőbb: 180 cm)
10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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-2.3.3-15-2016-00021
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel az ajánlatba becsatolt szakmai ajánlatnak minősülő
termékleírásokat tekinti a megajánlások alátámasztásának.
II.2.1)
Elnevezés: Izolált szívperfúziós készülék (Gravitációs Neely)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés kutatóeszközök beszerzésére GINOP-2.3.3-15-2016-00021 sz. pályázat keretein belül
1 db Izolált szívperfúziós készülék (Gravitációs Neely):
- Edényzet anyaga: üveg
- Összekötő csövek anyaga: szilikon
- Pufferoszlop: oszloponként külön csappal
- Funkció: izolált Langendorf szívhez és izolált dolgozó (working) szívhez is használható legyen
A részletes paramétereket a Műszaki leírás tartalmazza.
Jelen eljárásban csak új termék ajánlható meg, amely gyári új állapotú, korábban használatban nem volt. A
leszállított termékre Ajánlattevőnek 12 hónap jótállást kell vállalnia.

A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat.
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
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Puffer oszlopok száma (legkedvezőtlenebb: 1 db; legkedvezőbb: 2
db) 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: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00021
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel az ajánlatba becsatolt szakmai ajánlatnak minősülő
termékleírásokat tekinti a megajánlások alátámasztásának.
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 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:
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. §
(3) bekezdésére figyelemmel, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más
szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek
vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat
rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek
vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni
alkalmasságának igazolásához.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó 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.) Korm.
rendelet 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. Az ajánlatkérő – ellenkezdő bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Kérjük ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel 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: 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: Valamennyi rész tekintetében:
M.1.) Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 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 pontossággal);
- a szerződést kötő másik fél;

- a szállítás tárgya;
- az ellenszolgáltatás összege,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani a
referencia igazolást vagy nyilatkozatot.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján az ajánlatkérő a
referenciaigazolásban csak abban az indokolt esetben követelheti meg az ellenszolgáltatás
összegének feltüntetését, ha a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi
meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői
előírás arányosságának megítélésére alkalmazható. Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési
eljárás 1-3. részében 1 db eszköz kerül beszerzésre, így ajánlatkérő nem képes mennyiségre
vonatkozó referenciát előírni.
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 EEKD-t 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.
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. 65. § (12) bekezdésére és a Kbt. 69. § (11a)
bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő
M.1.) ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
- az 1. rész esetén Elektroretinográf (ERG) rendszer adásvételére vonatkozó összesen legalább
nettó 6.000.000,- Ft értékű referenciával;
- a 2. rész esetén Magatartástudományi vizsgáló berendezés és/vagy viselkedésvizsgáló
berendezés adásvételére vonatkozó összesen legalább nettó 10.000.000,- Ft értékű referenciával;
- a 3. rész esetén Izolált szívperfúziós készülék (Neely szerinti) adásvételére vonatkozó összesen
legalább nettó 3.200.000,- Ft értékű referenciával.
Valamennyi rész tekintetében 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 tekintetében:
AK részszámlázási és előlegigénylési lehetőséget nem biztosít. 1 db szla nyújtható be. A szla
kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt.135.§(1),(6)
bek-eiben, a 2013:V.tv.(Ptk.) 6:130.§(1)-(2) bek-ben, valamint a szerz.tervezetben foglalt feltételeknek
megfelelően, a szla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel. A szla kifizetése
utófinanszírozással történik figy. a 272/2014. (XI.5.) Kr-re. Támogatás intenz. 100 %. Az ajánlattétel,
elszámolás, kifizetés pénzneme HUF.
Késedelmi kötbér: mértéke 1%/nap,alapja a nettó vételár, max. 15 egybefüggő napig kerül felszámításra.
Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítésenként 5%, max. 3 alkalommal érvényesíthető.

Meghiúsulási kötbér: mértéke 25 %, alapja a teljesítés elmaradásával érintett áru nettó ellenértéke.
Karakterkorlát miatt folytatás a jelen hirdetmény VI.4.3) pontjában.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (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: 2020/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:30 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései és a
424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Rövidítések: Ajánlattevő: AT, Ajánlatkérő: AK
1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet az irányadó.
Az ajánlatok az EKR-ben (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. Ajánlattevőnek részenként szakmai ajánlatként csatolnia kell a megajánlott termék magyar
nyelvű specifikációját tartalmazó magyar nyelvű termékleírását (gyártói/forgalmazói katalógus
magyar nyelvű fordítása vagy ennek hiányában ajánlattevő által a termékről összeállított ábrás
ismertető) vagy magyar nyelvű termékkatalógusát, amelyből ajánlatkérő meg tudja állapítani,
hogy az ajánlattevő mely termékeket ajánlotta meg és azok megfelelnek-e a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat,
ha a megajánlott termék a becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki leírásban szereplő
műszaki követelményeknek. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk ajánlattevők figyelmét
a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontjára. Az ajánlattevőknek a szakmai ajánlatukban fel kell tüntetniük a
megajánlott eszköz gyártóját és típusát, valamint az eszköz származási helyét.
3. 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.
4. 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.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdései vonatkozásában.
6. AK a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
7. A Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az AT
feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot.
8. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el
9. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §-a alapján
10. AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában.
11. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt.
35. §)
12. Ajánlati biztosíték nem került előírásra.
13. 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.
14. AK a felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónap alatt 60 napot ért.
15. FAKSZ: Dr. Csepregi Judit, Lajstromszám: 01020.
16. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
17. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Az értékelés módszerei
1. rész: minőségi értékelési szempontok: két szélső érték közötti arányosítás; nettó ajánlati ár:
fordított arányosítás.
2. rész: minőségi értékelési szempontok: két szélső érték közötti arányosítás; nettó ajánlati ár:
fordított arányosítás.
3. rész: minőségi értékelési szempontok: két szélső érték közötti arányosítás; nettó ajánlati ár:
fordított arányosítás.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
A jelen hirdetmény III.2.2.) pontjának folytatása:
Jótállás: 1-3. részek esetén 12 hónap.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadóak.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tart.
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:
2020/05/18 (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 (8695/2020)
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: Antal Brigitta
Telefon: +36 703769087
E-mail: antal.brigitta@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000437862020/
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/EKR000437862020/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szemeteszsák beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000437862020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
19640000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szemeteszsákok beszerzése a Magyar Közút NZrt. részére 24 hónap határozott időtartamig, adásvételi
keretszerződéssel szabályozva.
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: Szemeteszsák beszerzése – 1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
19640000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun, Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szemeteszsákok beszerzése a Magyar Közút NZrt. részére 24 hónap határozott időtartamig, adásvételi
keretszerződéssel szabályozva
1. rész
Hulladékgyűjtő zsák megnevezése Szélesség (mm) Várható mennyiség (db)
ADR 550x1,100 1,000
Molok (3 m3) 1,200x3,700 2,000
Molok 1,200 x3,700 400
Molok (Polyduct új RFH) 1,300 x3,850 150
Molok (5 m3) 1,500x3,700 200
Molok (1,5 m3) 1,000x3,400 50
Szemeteszsák nagy (Molok) 900x1,200 30,000
Sittes zsák 500x1,200 36,000
Sittes zsák 600x1,000 86,000
Szemeteszsák nagy 400x1,000 14,000
Szemeteszsák nagy 700x1,100 6,000
Szemeteszsák nagy 400x1,000 6,000
Szemeteszsák nagy 700x1,100 150,000
Szemeteszsák nagy 800x1,200 72,000
Szemeteszsák nagy 1,000x1,200 24,000
Szemeteszsák kicsi 500x600 10,000
Szemeteszsák kicsi 500x1,000 2,500
Szemeteszsák kicsi 600x600 18,000
Szemeteszsák kicsi 600x800 6,400
Szemeteszsák kicsi 600x1,100 50,000
Húzózáras szemeteszsák 500x600 16,000
Kiszállítási díja (1 szállítási cím esetében) 270
Összesen 530 700 db
- zsákok anyaga: az ártáblázat alapján (MOLOK, ADR és sittes zsák kivételével minden termék készülhet
újrahasznosított PE anyagból)
- színezés: színes PE mesterkeverék hozzáadásával történhet
- zsákok színe: az ártáblázatban megjelölt zsákok bármilyen (költséghatékonyan előállítható) színben
szállíthatóak, kivétel az átlátszó zsák
- mérettűrés: vastagságtűrés ±10 %; szélességtűrés ±5%; hosszúságtűrés ±1%
- méretkövetelmények: az ártáblázat alapján
A szerződéses keret nettó 30 000 000,-Ft. Ajánlatkérő a szerződéses keret 70%-ának lehívására vállal
kötelezettséget.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ezért Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a
szerződésben rögzített keretösszeg terhére valamennyi elemtípus tekintetében jogosult egyedi megrendelést
kiadni tekintet nélkül az előzetesen meghatározott irányadó mennyiségekre.
A szerződés szerinti árubeszerzést az ajánlati dokumentációban lévő közbeszerzési műszaki leírás és
szerződés-tervezet szerint kell elvégezni.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy 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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban közölt információ pontosítása: AK a képzett nettó ajánlati árat (HUF) a kiadott egységár
táblázat szerint, a súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni. Valamennyi – a KD-okban (egységár
táblázat) meghatározott – hulladékgyűjtő zsákra ajánlatot kell tennie AT-nek. Amennyiben AT nem tesz
minden hulladékgyűjtő zsákra ajánlatot, úgy az ajánlat érvénytelen.
II.2.1)
Elnevezés: Szemeteszsák beszerzése – 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
19640000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, HajdúBihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szemeteszsákok beszerzése a Magyar Közút NZrt. részére 24 hónap határozott időtartamig, adásvételi
keretszerződéssel szabályozva
2. rész
Hulladékgyűjtő zsák megnevezése Szélesség (mm) x Hosszúság (mm) Várható mennyiség (db)
ADR 550x1,100 2,000
Molok (3 m3) 1,200x3,700 4,000
Molok 1,200 x3,700 600
Molok (Polyduct új RFH) 1,300 x3,850 550
Molok (5 m3) 1,500x3,700 800

Molok (1,5 m3) 1,000x3,400 350
Szemeteszsák nagy (Molok) 900x1,200 5,000
Sittes zsák 500x1,200 54,000
Sittes zsák 600x1,000 129,000
Szemeteszsák nagy 400x1,000 21,000
Szemeteszsák nagy 700x1,100 9,000
Szemeteszsák nagy 400x1,000 9,000
Szemeteszsák nagy 700x1,100 350,000
Szemeteszsák nagy 800x1,200 108,000
Szemeteszsák nagy 1,000x1,200 36,000
Szemeteszsák kicsi 500x600 15,000
Szemeteszsák kicsi 500x1,000 4,000
Szemeteszsák kicsi 600x600 27,000
Szemeteszsák kicsi 600x800 9,600
Szemeteszsák kicsi 600x1,100 70,000
Húzózáras szemeteszsák 500x600 24,000
Kiszállítási díja (1 szállítási cím esetében) 330
Összesen 878 900 db
- zsákok anyaga: az ártáblázat alapján (MOLOK, ADR és sittes zsák kivételével minden termék készülhet
újrahasznosított PE anyagból)
- színezés: színes PE mesterkeverék hozzáadásával történhet
- zsákok színe: az ártáblázatban megjelölt zsákok bármilyen (költséghatékonyan előállítható) színben
szállíthatóak, kivétel az átlátszó zsák
- mérettűrés: vastagságtűrés ±10 %; szélességtűrés ±5%; hosszúságtűrés ±1%
- méretkövetelmények: az ártáblázat alapján
A szerződéses keret nettó 50 000 000,-Ft. Ajánlatkérő a szerződéses keret 70%-ának lehívására vállal
kötelezettséget.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ezért Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a
szerződésben rögzített keretösszeg terhére valamennyi elemtípus tekintetében jogosult egyedi megrendelést
kiadni tekintet nélkül az előzetesen meghatározott irányadó mennyiségekre.
A szerződés szerinti árubeszerzést az ajánlati dokumentációban lévő közbeszerzési műszaki leírás és
szerződés-tervezet szerint kell elvégezni.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy 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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban közölt információ pontosítása: AK a képzett nettó ajánlati árat (HUF) a kiadott egységár
táblázat szerint, a súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni. Valamennyi – a KD-okban (egységár
táblázat) meghatározott – hulladékgyűjtő zsákra ajánlatot kell tennie AT-nek. Amennyiben AT nem tesz
minden hulladékgyűjtő zsákra ajánlatot, úgy az ajánlat érvénytelen.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt.
62. § (1)-(2) bek.-ben írt kizáró okok (KO) bármelyike fennáll, ajánlatkérő (AK) kizárja azt az AT-t,
AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-t, aki az előírt KO-k hatálya alá tartozik, vagy a KO
az eljárás során következett be.
A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a GSZ köteles a KO-k fenn nem állása, valamint az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT-nek, valamint - az alkalmasság igazolásában részt
vevő GSZ igénybe vétele esetén - valamennyi kapacitást nyújtó szervezetnek külön EEKD-ba foglalt
nyilatkozatot kell benyújtania.
A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a GSZ egyrészt nyilatkozik arról, hogy a KO-k nem
állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az
eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
adatokat.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt.
67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon
kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti KO-k
hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a
már ismert AV-k megnevezését.
A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot az AT-nek abban az esetben is szükséges csatolnia, ha a
szerződés teljesítéséhez nem kíván AV-t igénybe venni.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a KO-k, valamint
az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében
kell az igazolásokat benyújtani.
A GSZ által ajánlatában - az AK erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül - benyújtott
igazolásokat AK figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően,
kizárólag azon AT-k tekintetében vonja be a bírálatba, amely AT-ket AK az igazolások benyújtására
kívánt felhívni.
AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.ben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő
meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására.
AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik
az előírt KO-k hatálya alá.

AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében a KO-kra
és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt
tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a
Kr. 1. § (1) bekezdés és 3. §, valamint a 12-16. §-aiban 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 alkalmassági követelmények
valamennyi részajánlattételi terület esetében irányadóak.
A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az aj-ban (EEKD) benyújtásával kell el igazolnia, hogy megfelel a
Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Kr. 2. §
(5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű
nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel
az alkalmassági követelményeknek:
M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb
6 éven (72 hónap) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szállításainak) ismertetését, a
referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő
adatokat:
- a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
- a szállítás tárgya valamint mennyisége
- a szerződés teljesítésének időpontja (kezdő és befejező időpontja év, hó, napban megadva),
- közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az
igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés
oszthatatlansága esetén- a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok,
- valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen
megállapítható,
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati
felhívás – EU Hivatalos Lapjába történő- feladása napjától visszafelé számított három (3)
évben nem rendelkezik polietilén hulladékgyűjtő zsák szállítására (adásvételére) vonatkozóan,
szerződésszerűen teljesített, befejezett szállítási referenciával(kal), amely referencia(ák) esetében a
szállítás (azaz az adásvétel) szerződés szerinti mennyisége eléri vagy meghaladja
- az 1. rész tekintetében összesen legalább 180.000 db-ot
- a 2. rész tekintetében összesen legalább 300.000 db-ot.
Az adott részre vonatkozó referencia több szerződésből is teljesíthető.
Több részre történő ajánlattétel esetében elegendő a legmagasabb érintett mennyiségnek való
megfelelést igazolni.
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: a késedelmesen szállított Termékekre vonatkoztatott nettó vételár 2 %-a, legfeljebb
20 napig. Meghiúsulási kötbér (esetei megrendelés): a le nem szállított Termékekre vonatkoztatott nettó

vételár 25 %-a. Meghiúsulási kötbér (szerződés): a teljes szerződéses keretösszegnek a kötbérigény
keletkezésekor még ki nem fizetett részének 20%-a. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme
magyar forint. AK előleget igénybevételét nem biztosítja. Részszámla kiállítására eseti megrendelésenként
van lehetőség az egyedi megrendelésben ténylegesen teljesített és AK által elismerten átvett áru mennyiségi
függvényében. A számla kifizetésére igazolt teljesítés esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek, illetőleg a Kbt. 135.
§ (1), (5)-(6) bek alapján kerül sor átutalással. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. Részletek a
szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/22 (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: 2020/06/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása
elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a
figyelemmel a Kbt. 68. §-ára.
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. Ajánlatban csatolandó:
- ajánlati nyil. a Kbt. 66.§ (2) szerint (EKR űrlap),
- felolvasólap a Kbt. 68.§ (4) szerint (EKR űrlap),
- egységár táblázat cégszerűen aláírva nyomtatott (pdf) és szerkeszthető (xls) formátumban,
- Kbt. 65.§ (7)-ben foglaltak (adott esetben) (EKR űrlap),
- képviseleti jogosultságot igazoló iratok,
2. Kieg. tájékoztatás a Kbt. 56.§-a alapján. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
3. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint.
4. Kbt. 73.§ (5) szerinti tájékoztatás a dokumentációban.
5. A nyertes ajánlattevő(k) által gazd. szervezet (projekttársaság) létrehozása nem megengedett.
6. Ajánlati biztosíték: 7. Értékelési szempont: Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja [Kbt.76.§ (2)
bek. a) pont] szerint értékeli. Az ajánlatkérő igényeinek egy konkrétan meghatározott minőségi
és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A
képzett nettó ajánlati ár alátámasztása céljából ajánlattevő nyújtsa be az ajánlattételhez kiadott
egységár táblázatot beárazva, amely a ténylegesen leszállított mennyiségért járó ellenszolgáltatás
elszámolásának alapját képezi. Ajánlattevőnek az egységárak megadásához az egységár táblázatot
az előírt tartalommal és módon szükséges kitöltenie és csatolnia az ajánlathoz cégszerűen aláírva,
valamint *.xlsx formátumban is. Ajánlattevőnek valamennyi terméktípusra ajánlatot kell tennie,
továbbá az egységár egyik terméktípus esetében sem lehet 0 HUF, ellenkező esetben az ajánlat
érvénytelen. A további részletes információk a dokumentációban.
8. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottak
vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei (különösen a 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet) irányadóak.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontot nem alkalmazza.
10. A III.1.3) M.1.pontban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő
felvétel feltételeinél szigorúbbak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:

Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
előírásai szerint.
További információk folytatása:
11. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.
12. AK a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.-t alkalmazza.
13. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar
nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja (EKR űrlap).
14. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös AT
megállapodást.
15. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul
és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában
meghatározott címen.
16. A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 napos ajánlati
kötöttséget ért. A közbeszerzési eljárást AK külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés
mellett folytatja le;
17. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
18. FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800)
19. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra.
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:
2020/05/18 (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

UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8277/2020)
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: UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56943883
Postai cím: Munkásotthon Utca 66-68
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gácsi Lászlóné
Telefon: +36 703833415
E-mail: gacsine.agnes@uvzrt.hu
Fax: +36 13698103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.uvzrt.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/EKR000445742020/
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/EKR000445742020/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: Zártkörűen működő részvénytársaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási feladatok ellátása 5 részben
Hivatkozási szám: EKR000445742020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Takarítási feladatok ellátása 5 részben az alábbiak szerint:
1. rész: Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet takarítási feladatainak ellátása
2. rész: Újpesti egészségügyi intézmények (védőnői szolgálati helyiség, fogászati rendelők és
mentálhigiéniás gondozói helyiség) takarítási feladatainak ellátása
3. rész: Újpesti önkormányzati intézmények (Régi és új Városháza) takarítási feladatainak ellátása
4. rész: Újpesti önkormányzati intézmények (IV. Kerületi Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály; Újpesti
Közterület-felügyelet; Közrendvédelmi Szálló; Káposztásmegyeri ügyfélszolgálat) takarítási feladatainak
ellátása
5. rész: Az Újpesti Vásárcsarnok, Virágcsarnok és kapcsolódó helyszínek takarítási feladatainak ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll 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: Szakorvosi rendelő intézet takarítási feladata
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1046 Budapest, Görgey A. u. 28-30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő Újpesti Szakorvosi
Rendelőintézet takarítási feladatainak ellátása.
Takarítandó terület mérete: 4.231 m2
Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően naponta és időszakosan végzendő
feladatokban kategorizálta, melyekre vonatkozóan az ajánlattevőnek ajánlatot kell tennie az Ajánlatkérő
által rendelkezésre bocsátott és szakmai ajánlatként ajánlattevők részéről benyújtandó Főtáblában foglaltak
szerint. A A Főtábla szerinti egységár(ak) átalányár jellegű(ek), tehát tartalmazniuk kell a szerződésszerű
teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi
költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi adó összegét.
Az egyes feladatok pontos meghatározását, a tárgyi és személyi feltételeket a Szolgáltatási jegyzék
tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges
változása (így különösen betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát
és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli.
(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.Humán erőforrás terv, mint szolgáltatás teljesítésére vonatkozó
időráfordítás-terv 10
2 2.2 Toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási terv 5
3 2.3.Megvalósítási terv, mint szolgáltatási folyamat megvalósítási rendszere, ellenőrzése, a
személyzet és a tervezett technológia-, gép- és eszközrendszere 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A határozott idejű szerződés lejártát
megelőző 60. napig Ajánlatkérő egyoldalúan – a Vállalkozó irányába intézett írásbeli nyilatkozatával
– dönthet úgy, hogy a szerződést Vállalkozóval további 12 hónap határozott időtartamra
meghosszabbítja.
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:
Jelen felhívásban a becsült értékre magadott információ technikai jellegű. Ajánlatkérő ezen eljárásban nem
kívánja megadni a becsült értéket.
II.2.1)
Elnevezés: Újpesti egészségügyi intézmények takarítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1046 Budapest, Erdősor u. 1.; 1048 Budapest, Galopp
u. 6.; 1042 Budapest, Király u. 19-21.; 1042 Budapest, Király utca 9.; 1045, Budapest, Pozsonyi u.
19-23.; 1048 Budapest, Hargita u. 1.; 1041. Budap
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő egészségügyi
intézmények (védőnői szolgálati helyiség, fogászati rendelők és mentálhigiéniás gondozói helyiség)
takarítási feladatainak ellátása.
Takarítandó terület mérete: 1.966 m2
Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően az egyes helyszínek vonatkozásában
naponta és időszakosan végzendő feladatokban kategorizálta, melyekre vonatkozóan az ajánlattevőnek
ajánlatot kell tennie az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és szakmai ajánlatként ajánlattevők részéről
benyújtandó Főtáblában foglaltak szerint.. A Főtábla szerinti egységár(ak) átalányár jellegű(ek), tehát
tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi
adó összegét. Az egyes feladatok pontos meghatározását, a tárgyi és személyi feltételeket a Szolgáltatási
jegyzék tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet
esetleges változása (így különösen betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges
villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az
Ajánlatkérő viseli.
(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.Humán erőforrás terv, mint szolgáltatás teljesítésére vonatkozó
időráfordítás-terv 10
2 2.2 Toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási terv 5
3 2.3.Megvalósítási terv, mint szolgáltatási folyamat megvalósítási rendszere, ellenőrzése, a
személyzet és a tervezett technológia-, gép- és eszközrendszere 10
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám: 75
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A határozott idejű szerződés lejártát
megelőző 60. napig Ajánlatkérő egyoldalúan – a Vállalkozó irányába intézett írásbeli nyilatkozatával
– dönthet úgy, hogy a szerződést Vállalkozóval további 12 hónap határozott időtartamra
meghosszabbítja.
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:
Jelen felhívásban a becsült értékre magadott információ technikai jellegű. Ajánlatkérő ezen eljárásban nem
kívánja megadni a becsült értéket.
II.2.1)
Elnevezés: Önkormányzati intézmény takarítás Régi-Új Városház
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1041 Budapest, István út 14.; 1041 Budapest, István út
15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő önkormányzati
intézmények (Régi és új városháza) takarítási feladatainak ellátása
Takarítandó terület mérete: 5.934 m2
Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően az egyes helyszínek vonatkozásában
naponta és időszakosan, és a felhívás II.2.11. pontjában részletezett, eseti jelleggel végzendő feladatokban
kategorizálta, melyekre vonatkozóan az ajánlattevőnek ajánlatot kell tennie az Ajánlatkérő által
rendelkezésre bocsátott és szakmai ajánlatként ajánlattevők részéről benyújtandó Főtáblában foglaltak
szerint. A Főtábla szerinti egységárak átalányár jellegűek, tehát tartalmazniuk kell a szerződésszerű
teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi
költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi adó összegét. Az egyes feladatok
pontos meghatározását, a tárgyi és személyi feltételeket a Szolgáltatási jegyzék tartalmazza. A nyertes
ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (így
különösen betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az
Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli.
(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.Humán erőforrás terv, mint szolgáltatás teljesítésére vonatkozó
időráfordítás-terv 10
2 2.2 Toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási terv 5
3 2.3.Megvalósítási terv, mint szolgáltatási folyamat megvalósítási rendszere, ellenőrzése, a
személyzet és a tervezett technológia-, gép- és eszközrendszere 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A határozott idejű szerződés lejártát
megelőző 60. napig Ajánlatkérő egyoldalúan – a Vállalkozó irányába intézett írásbeli nyilatkozatával
– dönthet úgy, hogy a szerződést Vállalkozóval további 12 hónap határozott időtartamra
meghosszabbítja
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy rendezvények után, a
Szolgáltatási jegyzékben meghatározott helyszínek vonatkozásában napi takarítási feladatok
ellátását eseti jelleggel, a Szolgáltatási jegyzékben és az alábbiakban részletezettek szerint
megrendelje:
Ajánlatkérő az eseti takarítási feladatok ellátását
- a Házasságkötő-terem takarítási feladatait május, június, július és augusztus hónapokban
legfeljebb heti 5 alkalommal,
- a Díszterem takarítási feladatait legfeljebb havi 1 alkalommal,
- az Épület csökkentett takarítási feladatait évente legfeljebb 4 alkalommal,
- a Földszinti mosdók takarítási feladatait helyszíni ügyelettel havonta legfeljebb 1 alkalommal,
- a Földszinti mosdók takarítási feladatait havonta legfeljebb 1 alkalommal jogosult megrendelni.
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:
Jelen felhívásban a becsült értékre magadott információ technikai jellegű. Ajánlatkérő ezen eljárásban nem
kívánja megadni a becsült értéket.
II.2.1)
Elnevezés: Önkormányzati intézmények takarítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

90900000-6

NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1042 Budapest, Király u. 12-14.; 1042 Budapest, Király
u. 9. 1. em.; 1046 Budapest, Blaha Lujza utca 11-13.; 1048 Budapest, Hajló utca 42-44.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő önkormányzati
intézmények (IV. Kerületi Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály; Újpesti Közterület-felügyelet;
Közrendvédelmi Szálló; Káposztásmegyeri ügyfélszolgálat) takarítási feladatainak ellátása
Takarítandó terület mérete: 1.382 m2
Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően az egyes helyszínek vonatkozásában
naponta és időszakosan végzendő feladatokban kategorizálta, melyekre vonatkozóan az ajánlattevőnek
ajánlatot kell tennie az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és szakmai ajánlatként ajánlattevők részéről
benyújtandó Főtáblában foglaltak szerint. A Főtábla szerinti egységár(ak) átalányár jellegű(ek), tehát
tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi adó
összegét. A Főtábla végösszegét, azaz az Összesített nettó ajánlati árat a Felolvasólapon kell feltüntetni
magyar forintban, nettó értékben, pozitív egész arab számban.
Az egyes feladatok pontos meghatározását, a tárgyi és személyi feltételeket a Szolgáltatási jegyzék
tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges
változása (így különösen betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát
és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli.
(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.Humán erőforrás terv, mint szolgáltatás teljesítésére vonatkozó
időráfordítás-terv 10
2 2.2 Toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási terv 5
3 2.3.Megvalósítási terv, mint szolgáltatási folyamat megvalósítási rendszere, ellenőrzése, a
személyzet és a tervezett technológia-, gép- és eszközrendszere 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A határozott idejű szerződés lejártát
megelőző 60. napig Ajánlatkérő egyoldalúan – a Vállalkozó irányába intézett írásbeli nyilatkozatával
– dönthet úgy, hogy a szerződést Vállalkozóval további 12 hónap határozott időtartamra
meghosszabbítja
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:
Jelen felhívásban a becsült értékre magadott információ technikai jellegű. Ajánlatkérő ezen eljárásban nem
kívánja megadni a becsült értéket.
II.2.1)
Elnevezés: Vásár- és Virágcsarnok, és helyszinek takarítása
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1042 Budapest, Szent István tér 13-14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Újpesti Vásárcsarnok, Virágcsarnok és kapcsolódó helyszínek takarítási feladatainak ellátása.
Takarítandó terület mérete összesen: 17003 m2.
Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően az egyes helyszínek vonatkozásában
folyamatosan, naponta és időszakosan, továbbá alkalmankénti üvegtisztítási feladatokban és a felhívás
II.2.11) pontjában részletezett, eseti jelleggel elvégzendő feladatokban kategorizálta.
Ajánlatkérő Főtáblát bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, melyet ajánlattevők szakmai ajánlatként
kötelesek benyújtani. A Főtábla szerinti egységárak átalányár jellegűek, tehát tartalmazniuk kell a
szerződésszerű teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban
felmerülő valamennyi költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi adó összegét.
Az egyes feladatok pontos meghatározását, a tárgyi és személyi feltételeket a Szolgáltatási jegyzék
tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges
változása (így különösen betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát
és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli.
(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.Humán erőforrás terv, mint szolgáltatás teljesítésére vonatkozó
időráfordítás-terv 8
2 2.2 Toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási terv 4
3 2.3.Megvalósítási terv, mint szolgáltatási folyamat megvalósítási rendszere, ellenőrzése, a
személyzet és a tervezett technológia-, gép- és eszközrendszere 8
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: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A határozott idejű szerződés lejártát
megelőző 60. napig Ajánlatkérő egyoldalúan – a Vállalkozó irányába intézett írásbeli nyilatkozatával
– dönthet úgy, hogy a szerződést Vállalkozóval további 12 hónap határozott időtartamra
meghosszabbítja.
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 igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy alkalmanként 3 fővel minimum
3 óra időtartamra, a nyertes Ajánlattevő által a Megrendelés kézhezvételétől számítottan vállalt
kiszállási időn belüli rendelkezésre állással eseti takarítási feladatok ellátására vonatkozóan eseti
jellegű megrendelést adjon ki.
Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy a külső és belső üvegfalak Szolgáltatási
jegyzékben szabályozott, esetenkénti takarítását is legfeljebb 3 alkalommal opciós tételként
megrendelje
AF VI.3) pont "További információk" folytatása:
14) AT-nek az ajánlat részeként – valamennyi rész vonatkozásában – szakmai ajánlatot kell tennie a
Főtábla kitöltésével, mely excel és pdf. fájlban is benyújtandó. A szakmai ajánlat tartalma a Kbt. 71.
§ szerint hiánypótolható, amennyiben AT a fenti dokumentumot nem csatolja, úgy az ajánlata a Kbt.
73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.
15) AK felhívja AT figyelmét, hogy a Szakmai ajánlat, és azon belül a Főtábla elválaszthatatlan
része a szerződésnek, az abban vállalt szakmai tartalom be nem tartása, azok megváltoztatása
Ajánlatkérő/Megrendelővel való egyeztetés és írásos jóváhagyás nélkül (a Kbt. 141. §-ának
figyelembe vételével), szerződésszegésnek minősül, annak minden következményével együtt.
16) AT köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén:
a) legkésőbb a szerződés aláírásakor valamennyi teljesítésben részt vevő vonatkozásában
rendelkezni fog érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal és munka-egészségügyi alkalmassági vizsgával.
b) gondoskodik a végrehajtói állomány vonatkozásában a Szolgáltatási jegyzék szerinti oktatások
megtartásáról.
17) AT-nek valamennyi rész tekintetében külön-külön, a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie
kell az 1. , a 3. és az 5. részek esetében legalább 5 mFt/év és 50 m Ft/káresemény, a 2. és a 4.
részek esetében: legalább 2 mFt/év és 20 mFt/káresemény értékű, takarítási munkára vonatkozóan,
teljes körű (idegen tulajdonban keletkezett kárt is magába foglaló) szakmai felelősségbiztosítással
és munkáltatói felelősségbiztosítással, amelyeket a szerződés időtartama alatt köteles fenntartani.
A biztosítási kötvények másolata a szerződés mellékletét képezik, azok nem csatolása a
szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül (Kbt.131.§(4)).
18) Az 1. részre történő ajánlattétel esetében a nyertes AT a teljesítéshez köteles 1 darab, a
Szolgáltatási jegyzékben részletezettek szerinti takarítógéppel, az 5. részre történő ajánlattétel
esetében 3 darab, a Szolgáltatási jegyzékben részletezettek szerinti takarítógéppel rendelkezni.
Ajánlatkérő az 1. és az 5. rész vonatkozásában történő ajánlattétel esetén előírja, hogy AT-nek
részenként külön-külön kell rendelkeznie az előírt mennyiség szerinti takarítógéppel, azaz a gép/
gépek az egyéb közbeszerzési részekben meghatározott takarítási helyszínekre nem vihetők át.
19) AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésében e) pontját.
20) AK rögzíti, hogy az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
21) AK nem teszi lehetővé a nyertes AT/közös AT számára a gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
22) FAKSZ: Dr. László Viktor (00044)
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 jelen közbeszerzési részt az Újpesti Piac és Vásárcsarnok Kft. nevében és javára folytatja le.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a
gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése
értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak az EKR-ben elektronikus

űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a
továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kr. 4. § (1), (3) és (4) valamint a 6. § (1)-(2)
bekezdései szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit.
Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más
szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevő – a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében – az alkalmasság
igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában ajánlatában csak nyilatkozni köteles
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében
az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati
kötelezettségének.
A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az
alábbiak szerint történik:
A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8. és 10. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a
Kr. 12-14 §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a Kr. 1. § (7) és (8) bekezdéseiben
foglaltakra.
A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott
nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként
kitölteni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy bármelyik és bármennyi
közbeszerzési részre történő ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági követelmény előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz elégséges az
EEKD IV. részének alfa szakaszát kitölteni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr.
3. §-ában foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívására be kell
nyújtani:
P/1. Valamennyi rész vonatkozásában: A Kr. 19. § (1) bek c) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés
tárgyából (valamennyi részajánlati kör tekintetében épülettakarítási szolgáltatás) - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevételéről szóló - az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére:
P/1. ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított előző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (valamennyi részajánlati kör tekintetében épülettakarítási
szolgáltatás) - általános forgalmi adó nélkül számított – származó árbevételének összege
mindösszesen nem éri el az 1. rész vonatkozásában a nettó 15 millió Ft-ot, a 2. rész
vonatkozásában a nettó 2,5 millió Ft-ot, a 3. rész vonatkozásában a nettó 14 millió Ft-ot, a 4. rész
vonatkozásában a nettó 5 millió Ft-ot. az 5. rész vonatkozásában a nettó 45 millió Ft-ot.
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:

AK a Kr. 2. § (5) bek.-ben foglaltak alapján megjelöli, hogy bármelyik és bármennyi közbeszerzési
részre történő ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági köv. előzetes igazolására elfogadja az
érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz elégséges az EEKD IV. részének alfa szakaszát
kitölteni. AK felhívja a gazd. szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti AK-i felhívására be kell nyújtani:
M/1. Valamennyi rész vonatkozásában: A Kr. 21. § (3) bek a) pontja alapján az AF feladásától
visszaszámított 3 évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett
legjelentősebb – a közbesz. tárgyának (valamennyi részajánlati kör tekintetében épülettakarítási
szolgáltatás) megfelelő – referenciáinak ismertetését a Kr. 22. § (1) bek.-ben meghatározott módon a
következő tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap és nap bontásban),
- a teljesítés tárgya,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése (név, székhely, referenciát adó részéről
információt adó személy neve, elérhetősége (email és/vagy telefonszám)),
- a teljesítés mennyisége (szolgáltatás mennyisége (m2)),
- épület/intézmény HRSZ – (kizárólag az 5. rész vonatkozásában releváns információ)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (3a) bek a) pontja alapján AK a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6
éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Amennyiben a referenciaigazolás/referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a
közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/ref.nyilatkozatban meg kell adni a közbesz.
tárgyára vonatkozó részmennyiséget.
Amennyiben a referenciaigazolás/ref.nyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a
vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/ref.nyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak
alatt teljesített részmennyiséget.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy minden esetben az adott referencianyilatkozatból/igazolásból
kell kiderülnie valamennyi alkalmassági minimumkövetelménynek. Az egyes részek közötti átfedés
és a referencia igazolása több szerződésből is lehetséges.
M/2. Valamennyi rész vonatkozásában: A Kr. 21. § (3) bek b) pont alapján azon a szakembernek
(szervezetnek) a megnevezését, akik az AF III.1.3. M2.) pontjában előírt alkalmassági
követelmények igazolásaként bemutat, valamint csatolják a szakemberek tapasztalatát alátámasztó
ajánlattevői nyilatkozatot, mely tartalmazza az alábbiakat:
- a szakember neve, lakcíme,
- a szakember munkáltatójának, foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a
szakember közbesz. eljárásba történő bevonásának módja (AT szakembere vagy AV szervezet
szakembere vagy a szakember maga AV) megállapítható legyen. Csatolni kell a szakemberek
végzettségét, szakképesítését igazoló iratokat és a szakember nyilatkozatát arról, hogy az
AT nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, és nincs más olyan
kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését
bármilyen szempontból akadályozná. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá
a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bek., a Kr. 1. § (7) és (8) bekezdései,
valamint a Kr. 21/A. §-a és a 24. § (1) bek. Amennyiben az AT az előírt műszaki és szakmai
alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet, vagy személy
kapacitásaira támaszkodik, abban az esetben a Kbt. 65. § (7) bek. értelmében 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 alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére:
M/1. ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 3 éves (36 hónapos)
időszakra vonatkozóan teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett,
- összességében legalább 1. rész esetén min. 3.170 m2 mértékű épülettakarítási referenciával,
melyek közül az egyik igazoljon legalább 6 hónap egybefüggő teljesítést;
- összességében legalább 2. rész esetén min. 1.000 m2 mértékű épülettakarítási referenciával,
melyek közül az egyik igazoljon legalább 6 hónap egybefüggő teljesítést;
- összességében legalább 3. rész esetén min. 4.200 m2 mértékű épülettakarítási referenciával,
melyek közül az egyik igazoljon legalább 6 hónap egybefüggő teljesítést;
- összességében legalább 4. rész esetén min. 1.030 m2 mértékű épülettakarítási referenciával,
melyek közül az egyik igazoljon legalább 6hónap egybefüggő teljesítést.
- összességében legalább 5. rész esetén min. 7.000 m2 mértékű épülettakarítási referenciákkal,
melyek közül

o az egyik igazoljon legalább 6 hónap egybefüggő teljesítést és
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét jelen alkalmassági követelménnyel kapcsolatban, hogy
az adott alkalmassági minimumkövetelménynél előírt, meghatározott időszakon belül teljesített
mennyiséget az 1. és 3. részek vonatkozásában részenként maximum 3 szerződésből/referenciából
kell teljesíteni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az 5. rész vonatkozásában előírt valamennyi követelményt
maximum 4 szerződésből/referenciából kell teljesíteni
M/2.
a) Valamennyi ajánlati rész esetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
1 fő OKJ 31 853 07 10000 00 00 azonosítószámú tisztítás-technológiai szakmunkás vagy
OKJ 32 853 03 azonosítószámú Tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítéssel vagy
ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakemberrel a napi- és időszakos takarítási
szolgáltatás elvégzéséhez és 1 fő OKJ 31 853 07 0001 31 01 azonosítószámú tisztítás-technológiai
szolgálatvezető vagy OKJ 52 853 02 azonosítószámú Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető
szakképesítéssel vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező vezető szakemberrel, aki
takarítás irányításáért felelős.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakemberek között az átfedés nem lehetséges, azaz
Ajánlattevő részéről – több részre történő ajánlattétel esetén – részenként külön-külön szakember
bemutatása szükséges. Átfedés lehetséges, amennyiben a több részre történő ajánlattétel esetén
az M/2. a) pont szerinti szakemberek között, az 1. és 3. rész vonatkozásában (azaz amennyiben
az ajánlattevő az 1. és 3. rész vonatkozásában is nyújt be ajánlatot, úgy elegendő egy, az előírt
alkalmassági követelménynek megfelelő szakember bemutatása). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy az 5. rész vonatkozásában külön szakember bemutatása szükséges (azaz amennyiben az
ajánlattevő az 5. rész vonatkozásában is ajánlatot nyújt be, úgy az 5. rész vonatkozásában, az 1. és
3. részben bemutatott szakembertől eltérő szakember bemutatása szükséges.
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 közbeszerzési rész esetében:
Szerződést megerősítő biztosítékok:
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért ír elő. Valamennyi biztosítékkal kapcsolatos
részletes előírást az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak
megfelelően, 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155.
§-a.
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: 2020/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (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: 2020/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint
az EKR rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11. § (1) bek. alapján az EKR-ben elektronikus űrlapként AK által
létrehozott Felolvasólapot kell AT-nek az ajánlat részeként kitölteni.
2) AK az AF IV.2.6) pontban az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot ért.
3) AK ajánlati biztosítékot előír, az alábbiak szerint: 1., a 3. és az 5. rész: 1.000.000,- Ft; 2. és a
4. rész: 500.000,- Ft. A biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. szerint teljesíthető. A biztosíték összege
az AK 12010422-00251492-00100000 sz. számlájára teljesíthető. A részleteket a dokumentáció
tartalmazza.
4) AK helyszíni bejárást biztosít. A bejárással kapcsolatos részletes információkat a Közbesz.
dokumentum tartalmazza.
5) AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell:

a) a Kbt. 66. § (2) bek szerint A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti ajánlati nyilatkozatot AT-nek az EKR-ben
elektronikus űrlap formájában kell kitölteni; b) hogy a csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást
az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá. c) A Kbt. 25. §-ában foglaltak
fenn nem állásáról, valamint arról, hogy jelen közbesz. eljárásban nem tesz közösen ajánlatot más
AT-vel, továbbá más AT alvállalkozójaként sem vesz részt az eljárásban.
6) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. § (1)-(7) bek.-ben
foglaltaknak.
7) A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. §-a alapján AT köteles nyilatkozatot benyújtani, van-e folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén köteles csatolni
AT a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást. Amennyiben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy AT
ajánlatához köteles csatolni nyilatkozatát, hogy nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás.
8) AK az AF-ban a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és ennek
igazolását a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
9) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat aláíró személy vonatkozásában
csatolni kell az ajánlathoz az aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, az ezzel
kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
10) AK hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a
hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba,
és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - AK nem rendel el újabb
hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bek.).
11) AT-ként szerződő fél köteles a szerződéskötésig AK-nek bemutatni, ill. a szerződés
hatálya alatt érvényben tartani takarítási szolgáltatásra vonatkozó, érvényes, bármely nemzeti
rendszerben akkreditált MSZ EN ISO 14001:2005 és MSZ EN ISO 9001:2009, valamint munkahelyi
egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerre vonatkozó MSZ 28001:2008 (OHSAS
18001-2007 tanúsítványt vagy azzal egyenértékű dokumentumot.
12) AT-nek csatolnia kell ajánlatukban a teljesítésére vonatkozó tételes, beárazott ajánlatukat a
közbesz. dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Microsoft Excel formátumú táblázatban
(Főtábla). A táblázatokat átalakítani, a struktúrán változtatni nem lehet. A Főtábla Összesítő
munkafüzetén szereplő díjak (Takarítás havi nettó díja, Nagytakarítás nettó díja, Eseti takarítás nettó
díja, 5. rész esetében továbbá az Üvegfelületek tisztításának nettó díja) adják az ajánlati árat, amely
az egyes részek felolvasólapjaira kerülnek.
13) AK az eljárásban az ajánlatok értékelésekor az 1-5. részben a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja
szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontokat alkalmazza. Az 1-5. részben az ajánlatok
értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0 -100 pont valamennyi értékelési szempont tekintetében. Az értékelés módszerének leírását
a Közbesz. dokumentum tartalmazza.
Folytatás: AF.II.2.11) 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. §
rendelkezései szerint.
Folyt.:
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:
2020/05/18 (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

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8687/2020)
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: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81559343
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faludi Katalin
Telefon: +36 203649034
E-mail: faludi.katalin@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 13286031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.volanbusz.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67931183
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faludi Katalin
Telefon: +36 203649034
E-mail: faludi.katalin@univerzalbeszerzo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.drv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42119395
Postai cím: Kodály Zoltán Út 3.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faludi Katalin
Telefon: +36 203649034
E-mail: faludi.katalin@univerzalbeszerzo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.dmrvzrt.hu/hu/Fooldal
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80575067
Postai cím: Tardonai Út 1
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faludi Katalin

Telefon: +36 203649034
E-mail: faludi.katalin@univerzalbeszerzo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ervzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22629300
Postai cím: Kossuth Lajos Út 5
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faludi Katalin
Telefon: +36 203649034
E-mail: faludi.katalin@univerzalbeszerzo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.trvzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99110851
Postai cím: Sárberek Egyéb 100
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faludi Katalin
Telefon: +36 203649034
E-mail: faludi.katalin@univerzalbeszerzo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.edv.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/EKR000376192020/
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/EKR000376192020/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: Víz, közösségi közlekedés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzése 2020-2021.
Hivatkozási szám: EKR000376192020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz adásvételi szerződés keretében az ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan
rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése a Szerződéses

időszakra (1.10.2020. 6:00 óra – 1.10.2021. 6:00 óra) vonatkozóan összesen 93 264 101 kWh
mennyiségben, mely opciós mennyiséggel növekedhet (27 979 228 kWh).
Az I.1. pontban meghatározott ajánlatkérők külön-külön kötnek szerződést. Az egyes ajánlatkérők a saját
mennyiségeik vonatkozásában kötnek szerződést. Az ajánlatkérőnként megbontott mennyiségeket a
Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet 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: Földgáz beszerzése 2020-2021.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe, a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott felhasználási helyeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz adásvételi szerződés keretében az ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan
rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése a Szerződéses
időszakra (1.10.2020. 6:00 óra – 1.10.2021. 6:00 óra) vonatkozóan.
Az alapmennyiség (szerződött mennyiség): 93 264 101 kWh
Ajánlatkérők jogosultak, de nem kötelesek további, a fenti alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz energia
átvételére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérők jogosultak, de nem kötelesek további, a fenti (II.2.4. pontban
szereplő) alapmennyiséghez képest +30 % földgáz energia átvételére.
Alapmennyiség: 93 264 101 kWh
Opciós mennyiség: 27 979 228 kWh
Teljes mennyiség (maximum szerződött mennyiség): 121 243 329 kWh
Az Alapmennyiségen felüli opcionális mennyiség átvételére ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
Az opcionális mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik az alapmennyiség
lehívására rendelkezésre álló határidővel. Amennyiben az alapmennyiség lehívásra került, úgy
az alapmennyiségen felüli mennyiség — ajánlatkérők általi külön értesítés nélkül — az opcionális
mennyiség terhére kerül lehívásra. Az opcionális rész terhére való megrendelés, illetőleg teljesítés
vonatkozásában az Alapmennyiségtől eltérő szabályokat a szerződés nem rögzít. További szabályok
a Közbeszerzési dokumentumok (KD) részét képező szerződéstervezetben.
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.2.5. pont kiegészítése: Ár értékelési szempont: 1 kWh földgáz energia nettó forintban kifejezett
díja, 2 tizedesjegy pontossággal, mely tartalmazza a földgáz molekula (földgáztermék ára) díját, a
forgalomarányosan fizetendő földgáz rendszerhasználat árát (a «forgalomarányos RHD»), valamint a
forgalom független rendszerhasználat árát («Fix RHD»).
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely
egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. §
(5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat
vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró
ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a
Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja
az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés
nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlatkérő továbbá 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 kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint
kell igazolni.
Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában
résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015.

(X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5)
bekezdései is megfelelően alkalmazandók.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már
ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § alapján elfogadja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékében való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében. Azokban az
esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok
hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való szereplés
tényét is elfogadja Ajánlatkérő.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) K.r. 1. § (1)
bekezdése (K.r.) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek. A K.r. 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5)
bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV.
rész „alfa” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő
részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a
formanyomtatványban.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M1) Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a K.r. 1. §, 5. § (1) bekezdés,
21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, közbeszerzés tárgya szerinti
legjelentősebb szállításairól, a K.r. 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon nyilatkozatot vagy
referenciaigazolást kell csatolni.
A K.r. 22. § (1) bekezdés a)–b) pont szerinti nyilatkozatnak, illetve referenciaigazolásnak
tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését; a teljesített szállítás pontos
tárgyát; a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év, hónap, nap – megjelölésével); a
mennyiségét (kWh mértékegységben meghatározva); amennyiben ajánlattevő a teljesítést nem
önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutatószervezet a teljesítésben milyen
mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges);
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a
referenciát adó személy nevét és elérhetőségé (e-mail cím és/vagy telefonszám), valamint minden
olyan adatot, mely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható.
Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a
közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés
tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni,
amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő
csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság
tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. §
(9) bekezdésében meghatározottakra is. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság
teljesítését az alkalmasság igazolására referenciakent a projekttársaság mindazon tulajdonosai

bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a
projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon
túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső
teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell
megadni.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 21/A. § rendelkezésére. AK a teljesítés
igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység
a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított
referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje
alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
AK hivatkozik a K.r.24. § (1) bek.-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évből (azaz 36 hónap) származó
legalább 65 284 870 kWh mennyiségű földgáz energia szállításra vonatkozó szerződésszerűen
teljesített referenciával.
A referenciakövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) pontja szerint az AK
az M/1.alkalmassági követelménynek való megfelelőség vizsgálata során a vizsgált időszak — azaz
a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap (azaz 3 év) — alatt befejezett, de legfeljebb 72
hónapon (azaz 6 év) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A bemutatandó referenciák
teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a)
bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1b) bekezdését.
Közös ajánlattevők az M1) pontban foglalt követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bek. figyelembevételével
együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)
bekezdésében meghatározottak szerint. 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:
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt szabályok alapján történik.
Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglalt szabályoknak
megfelelően havi elszámolás szerint történik.
AK az elektronikus számlák benyújtása vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ára.
Ajánlatkérő előleget nem ad.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (5)–(6) bekezdéseire.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.
A részletes feltételeket a KD tartalmazza.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlattevő nem teljesítése, hibás teljesítése és késedelmes teljesítése esetére kötbérfizetést köteles vállalni
a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő sem jótállási, sem teljesítési biztosítékot.
A részletes előírások a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás

Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az árlejtés részletes leírását a KD tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a Kbt. 108. § (8a) bekezdésében foglaltak szerinti lehetőséget, azaz ha nem
nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, AK dönthet úgy, hogy nem tart
elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
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: 2020/06/19 (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: 2020/06/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatot elektronikus úton
szükséges becsatolni a www.ekr.gov.hu oldalon.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek.
alapján az EKR-ben történik.
Az elektronikus bontási eljárásra az EKR rendelet 15. § (1)-(3) bekezdéseinek, és – üzemzavar
esetén – 16. §-ának rendelkezései az irányadók.
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. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyilatkozat.
Felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bek szerint.
Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bek szerinti adatokat.
Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény
9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem
magyarországi gazdasági szereplők esetében - ha aláírási címpéldány nem ismert - közjegyző által
hitelesített aláírási minta.
Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
2. Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.
3. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására
(személyes, postai, elektronikus út, telefax) – jogszabályban rögzített esetek kivételével – nincsen
lehetőség, és az így benyújtott ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen!
4. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem köt ki.
5. Az eljárás nyelve a magyar.
6. Benyújtandó iratok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint.
7. Az értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontja
szerint történik.
8. AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bek.-re hivatkozva közli, hogy az M1) alkalmassági
követelmény a 28.§ (3) bek szerinti minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
9. Ajánlatkérő a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. AK a Kbt.71.§ (6) bek. szerinti
korlátozást nem alkalmazza.
10. FAKSZ: dr. Takács Éva (lajstromszám: 00526), dr. Pete Judit (lajstromszám: 00353)
11. Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bekezdésében foglaltakat.
13. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás a közbeszerzési
dokumentum szerint.
14. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az AT-nek kell
viselnie.
15. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
16. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal földgáz
kereskedelmi vagy korlátozott földgázkereskedelmi engedélyével. Az engedély meglétét Ajánlatkérő
a www.mekh.huinternetes oldalon ellenőrzi, az ajánlatban erre vonatkozó külön nyilatkozat/engedély
másolat benyújtása nem szükséges. Amennyiben ajánlattevő a hivatkozott engedéllyel nem
rendelkezik, úgy ajánlata érvénytelen.
17. Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés mellékletét képezi az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján tett átláthatósági nyilatkozat.
Ajánlattevőnek ajánlatában az átláthatósági nyilatkozatot nem kell megtenni, azt kizárólag a nyertes
ajánlattevő köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg megtenni.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé
közös ajánlattétel esetén, hogy a közös AT-k a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre
19. A IV.2.6) ponthoz: Ajánlatkérő a 2 hónap alatt 60 napot ért.
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 jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az
irányadóak.
VI.3) pont folytatása:
20. Az eljárás részekre bontása jelentős gazdaságossági hátránnyal járna, hiszen az
energiaszektorban az árra az egyik legnagyobb hatása a mennyiségnek van, azaz nagyobb
mennyiségi igénnyel lehet jelentős árkedvezményeket elérni. A mennyiségi bontás, a kisebb
mennyiségi egységek szerinti részek jelentős árfelhajtó hatás alá kerülnének, ami Ajánlatkérőknek
nagy mértékű anyagi veszteséget jelentene, valamint szemben állna a Kbt. 2. § (4) bekezdésében
foglalt alapelvvel is, mely szerint az Ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és
felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia.
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:
2020/05/18 (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

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (8768/2020)
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: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45408841
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyutai Csaba
Telefon: +36 26502300
E-mail: info@emi.hu
Fax: +36 26311108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.emi.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés FIEK projektben
Hivatkozási szám: EKR001345962019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

38424000-3

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Eszközbeszerzés FIEK projektben
Ajánlatkérő a „Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen” című,
GINOP-2.3.4-15-2016-00004 azonosítószámú projektben eszközbeszerzést kíván lefolytatni a jelen ajánlati
felhívásban foglaltak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 73100000 (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: Vizsgáló és mintavételi eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 3515 Miskolc, Miskolci Egyetem C/3. 4
hajó
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
GINOP-2.3.4-15-2016-00004 azonosítószámú projektben alábbi eszközök beszerzése:
1.1. 1 db Univerzális húzó-nyomó anyagvizsgáló berendezés
1.2. 1 db Fagyasztó-olvasztó vizsgáló berendezés
1.3. 1 db Vicat készülék
1.4. 1 db Roskadás vizsgáló készlet
1.5. 15 db Próbakocka sablon
1.6. 1 db Terülésmérő asztal
1.7. 1 db V-Tölcsér Öntömörödő betonhoz
1.8. 1 db Fékezőgyűrűs vizsgáló készlet
1.9. 1 db Automata betontörőgép
1.10. 1 db B típusú levegőtartalom mérő
1.11. 1 db Vebe készülék
1.12. 1 db Rázóasztal
1.13. 1 db Vízzárósági pad
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza. Ahol az ajánlati felhívás
vagy műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, ott a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék is elfogadható.
Nyertes ajánlattevő feladata a fenti eszközök leszállítása, szükség esetén beüzemelése, valamint
működésének betanítása legfeljebb 2x5 fő részére. Betanítás 2 alkalommal legalább alkalmanként 4 óra
időtartamban.
A megajánlott berendezéseknek CE minősítéssel kell rendelkezniük, melyet nyertes ajánlattevőnek a
szerződés teljesítése során csatolnia is kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi kritérium – 1 - Kuplung nélküli meghajtású, holtjáték-mentes irányváltást biztosító
terhelőkeret kapacitása (min. +/- 250 kN, max. +/- 300 kN kapacitás, előny a nagyobb érték). 5
2 - Erőmérő cella kapacitása (min. +/- 250 kN, max. +/- 300 kN kapacitás, előny a nagyobb érték). 5
3 - Keresztfej-pozíció mérésének felbontása (max. 0,001 mikron, min. 0,005 mikron, előny a kisebb
érték). 5
4 - Extenzométer felbontás (max. 0,1 mikron, min. 0,5 mikron, előny a kisebb érték). 5
5 - Erőmérés pontossága (max. +/- 0,1%, min. +/- 0,5%, előny a kisebb érték). 5
6 - Nyomó vizsgáló keret maximális terhelő kapacitása (min. 3000 kN, max. 4000 kN kapacitás,
előny a nagyobb érték). 5
7 - Hajlító vizsgálati keret maximális terhelő kapacitása (min. 200 kN, max. 350 kN kapacitás, előny
a nagyobb érték). 5
8 - Függőleges mozgás maximális mértéke (min. 336 mm, max. 450 mm, előny a nagyobb érték).
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: „Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK
létrehozása a Miskolci Egyetemen” című, GINOP-2.3.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
1. Szakmai jellemzők értékelési szempont esetén értékelés módszere megajánlott érték alapján a
Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) V.) pontja szerinti
arányosítással.
2. Nettó ajánlati ár értékelése nettó összár alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi
106. szám; 2019. június 4.) 1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás
II.2.1)
Elnevezés: Mérőkészülékek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38410000-2

További tárgyak:
38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 3515 Miskolc, Miskolci Egyetem C/3. 4
hajó
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
GINOP-2.3.4-15-2016-00004 azonosítószámú projektben alábbi eszközök beszerzése:
2.1. 1 db Hővezetőképesség mérő készülék
2.2. 1 db Digitális precíziós ipari asztali mérleg
2.3. 1 db Digitális, analitikai mérleg
2.4. 1 db Magfúró
2.5. 1 db Schmidt kalapács
2.6. 1 db Üllő
2.7. 1 db Ultrahangos betonvizsgáló
2.8. 1 db Korróziós vizsgáló
2.9. 1 db Légkeveréses szárítószekrény
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza. Ahol az ajánlati felhívás
vagy műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, ott a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék is elfogadható.
Nyertes ajánlattevő feladata a fenti eszközök leszállítása, szükség esetén beüzemelése, valamint
működésének betanítása legfeljebb 2x5 fő részére. Betanítás 2 alkalommal legalább alkalmanként 4 óra
időtartamban.
A megajánlott berendezéseknek CE minősítéssel kell rendelkezniük, melyet nyertes ajánlattevőnek a
szerződés teljesítése során csatolnia is kell.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 - Mérési pontosság (Mérési pontosság ≤ max. 0,5 %, min. 2 %, előny a
kisebb érték). 5
2 - Ismételhetőség (Ismételhetőség ± max. 0,1 %, min. 0,5 %, előny a kisebb érték). 5
3 - Mérési tartomány alsó értéke (felső érték 1,0 W/mK, alsó érték max. 0,001 W/mK, min. 0,005 W/
mK). 5
4 - Minta vastagság felső értéke (alsó érték 10 mm, felső érték min. 200 mm, max. 300 mm). 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: „Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK
létrehozása a Miskolci Egyetemen” című, GINOP-2.3.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
1. Szakmai jellemzők értékelési szempont esetén értékelés módszere megajánlott érték alapján a
Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) V.) pontja szerinti
arányosítással.
2. Nettó ajánlati ár értékelése nettó összár alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi
106. szám; 2019. június 4.) 1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás
II.2.1)
Elnevezés: Éghetőség és nem éghetőség vizsgáló beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 3515 Miskolc, Miskolci Egyetem C/3. 4
hajó
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
GINOP-2.3.4-15-2016-00004 azonosítószámú projektben alábbi eszközök beszerzése:
3.1. 1 db Nem éghetőség vizsgáló eszköz
3.2. 1 db Éghetőség vizsgáló eszköz
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza. Ahol az ajánlati felhívás
vagy műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, ott a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék is elfogadható.
Nyertes ajánlattevő feladata a fenti eszközök leszállítása, szükség esetén beüzemelése, valamint
működésének betanítása legfeljebb 2x5 fő részére. Betanítás 2 alkalommal legalább alkalmanként 2 óra
időtartamban.
A megajánlott berendezéseknek CE minősítéssel kell rendelkezniük, melyet nyertes ajánlattevőnek a
szerződés teljesítése során csatolnia is kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Megajánlott eszközökre vonatkozó többletjótállás időtartama (12 hónapon
felül, 0-24 hónap közt kerül értékelésre) 10
2 Éghetőség vizsgáló berendezésnél beépített időmérő eszköz pontossága (A beépített időmérő
eszköz pontossága 1 óra alatt (századmásodpercre kerekítve, legjobb 50 századmásodperc (0,5
mp), legrosszabb 2 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: „Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK
létrehozása a Miskolci Egyetemen” című, GINOP-2.3.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
2. szakmai értékelési szempont szövege: Éghetőség vizsgáló berendezésnél beépített időmérő eszköz
pontossága (A beépített időmérő eszköz pontossága 1 óra alatt (századmásodpercre kerekítve, legjobb 50
századmásodperc (0,5 mp), legrosszabb 200 századmásodperc (2 mp)))
Értékelés módszere: jótállás, pontosság - Útmutató V.) pontja szerinti arányosítás, ajánlati összár: 1.
melléklet A.1.aa) pont
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 218 - 534291
(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: Vizsgáló és mintavételi eszközök 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:
2020/05/12 (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: Inteszt Méréstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96993826
Postai cím: Diószegi Út 47/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: info@inteszt.hu
Telefon: +36 14683798
Internetcím(ek): (URL) www.inteszt.hu
Fax: +36 14683799
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 67846087
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 73100000
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: Mérőkészülékek beszerzése
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 - 021736 (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: 3 Elnevezés: Éghetőség és nem éghetőség vizsgáló beszerzése
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 - 021736 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész Nyertes ajánlattevő:
Inteszt Méréstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1113 Budapest Diószegi út 47/A.
13800233-2-43
Ajánlata:
1.Nettó ajánlati összár (Ft): 73.100.000 Ft
2. Szakmai ajánlat
Univerzális húzó-nyomó anyagvizsgáló berendezésre megajánlott eszköz szakmai jellemzői
-Kuplung nélküli meghajtású, holtjáték-mentes irányváltást biztosító terhelőkeret kapacitása (min.+/250 kN, max. +/- 300 kN kapacitás, előny a nagyobb érték) - +/- kN-ban: 250
- Erőmérő cella kapacitása (min. +/- 250 kN, max. +/- 300 kN kapacitás, előny a nagyobb érték) - +/kN-ban: 250
- Keresztfej-pozíció mérésének felbontása (max. 0,001 mikron, min. 0,005 mikron, előny a kisebb
érték) - mikronban: 0,005
- Extenzométer felbontás (max. 0,1 mikron, min. 0,5 mikron, előny a kisebb érték) - mikronban: 0,5
- Erőmérés pontossága (max. +/- 0,1%, min. +/- 0,5%, előny a kisebb érték) - százalékban 0,4
Automata betontörőgépre megajánlott eszköz szakmai jellemzői
- Nyomó vizsgáló keret maximális terhelő kapacitása (min. 3000 kN, max. 4000 kN kapacitás, előny
a nagyobb érték) - kN-ban: 3000
- Hajlító vizsgálati keret maximális terhelő kapacitása (min. 200 kN, max. 350 kN kapacitás, előny a
nagyobb érték) - kN-ban: 200
- Függőleges mozgás maximális mértéke (min. 336 mm, max. 450 mm, előny a nagyobb érték) mm-ben: 336
Ajánlattevők mnindhárom részben:
Inteszt Méréstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1113 Budapest Diószegi út 47/A.
13800233-2-43
2. és 3. rész eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek be (Kbt. 75. § (1) b) pont
alapján).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (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)

Gyulai Tankerületi Központ (8785/2020)
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: Gyulai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62790697
Postai cím: Ady Endre Utca 19
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dakáné Hild Éva
Telefon: +36 306927360
E-mail: eva.hild.dakane@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/gyula
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Felújítási munkák és tornacsarnok építése
Hivatkozási szám: EKR000947512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45214200-2

x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A meglévő épületeken belső felújítási-, átalakítási munkákat, továbbá a magas tetős épületrészen
héjazatcserét is végeznek. Az ingatlan északkeleti oldalán új tornacsarnok készül. A meglévő épületet és az
új csarnokot, egy közös kiszolgáló blokk köti össze a jövőben. A meglévő épület földszintes épületrészeinek
egyes -felújításra alkalmatlan- elemeit elbontják.
Az épületben és környezetében vagyonvédelmi riasztó- és kamerarendszer épül ki.
Az épületegyüttesben projektarányos akadálymentesítés valósul meg. Az új épületrészben a földszinten
akadálymentes öltöző és illemhely létesül. Az összes közösségi funkció elérése akadálymentesen biztosított.
1 db új akadálymentes gépkocsi parkoló létesül az iskola főbejáratánál.
Felújítással érintett összes bruttó alapterület: 4.605 m2
Új tornacsarnok bruttó alapterülete: 1.305 m2 Összes új építés bruttó alapterülete 1.885 m2
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 994854365 (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: 1. rész: Felújítási munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5720 Sarkad, Kossuth u. 17. Hrsz: 3076/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mindkét meglévő épületben új épületvillamossági rendszer készül, és a vizesblokkokat teljes körűen
felújítják, továbbá a hőleadókat lecserélik. A főbejárat mellett négy terem összenyitásával aula létesül.
Néhány terem épületen belül átcsoportosításra kerül. A meglévő épület mosdóhelyiségeit teljes körűen
korszerűsítik. A közlekedőterekben és a tantermekben új burkolat készül. A meglévő tornaterem új funkciót
kap. A keleti oldalán egy összekötő folyosó létesül büfével, a megmaradó helyiség pedig vegyes oktatási
funkciót kap (kamaraterem).
A magas tetős épületrészen a héjazatot cserepes lemez fedésre cserélik a vízzárás és a súlycsökkentés
céljából. A meglévő pincefödémet elbontják. A pincét feltöltik. A feltöltésre vasbeton födém készül a
tartófalakba besüllyesztve.
A meglévő, magastetős épületrészen a fedélszéket meg kell erősíteni. A lokális megerősítéseket a bontásfeltárás után tervezői művezetés mellett kell végezni. A tetőszerkezetre új tetőfólia és lécezés készül. A
tetőfedés cserepeslemezzel készül.
A felújított épületrészekbe, a meglévővel azonos fehér, műanyag, kültéri nyílászárók kerülnek beépítésre.
A meglévő, átalakított épületrészek külső homlokzatai felületei vakoltak és festettek lesznek az eredetivel
megegyezően.
A meglévő tornaterem melletti belső udvari földszintes öltöző egy részét elbontják. A megmaradó rész
raktárként funkcionál a jövőben. A meglévő tornaterem északi oldalán lévő földszintes nyúlványokat
(gázfogadó, szertár) szintén elbontják, és a funkciókat az új kiszolgáló épületbe telepítik.
Felújítással érintett összes bruttó alapterület: 4.605 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott minőségügyi
vagy minőségbiztosítási szakmérnök szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
2 Az M.2.2 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott Építész szakember szakmai
többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
3 Kötelezően előírton felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00063
II.2.14) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.
II.2.1)
Elnevezés: 2. rész:Tornacsarnok építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212222-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5720 Sarkad, Kossuth u. 17. Hrsz: 3076/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az új épületrész két egységből áll. A meglévő épülethez kapcsolódóan egy kétszintes kiszolgáló
egység létesül, melyben a földszinten ruhatár, mosdó helyiségek, szertárak az emeleten pedig öltözők
kapnak helyet. A kiszolgáló épületrész a többfunkciós oktatási helyiséget (kamaraterem) és az új
tornacsarnokot hivatott kiszolgálni. Mindkét teremhez szervesen kapcsolódik, és külön főbejáraton keresztül
is megközelíthető. A tornaterem egy könnyűszerkezetes, szendvicspanel burkolattal szerelt, lapos tetős,
funkcionális csarnok.
Alap, lábazat:
Az összekötő, kiszolgáló épületrész beton pontalapokkal készül. Az alapok felett és az épületrész kontúrja
mentén vasalt lábazati gerendarács készül.
A csarnok épületrész előregyártott vasbeton kehelyalappal készül, az alaptestek felett vasbeton lábazati
gerenda készül.
Teherhordó- és válaszfalak:
A külső és belső teherhordó falak 30 cm és 25 cm vastag vázkerámiából készülnek.
Pillérek: Előregyártott és monolit vasbeton pillérek készülnek.
Áthidalók: Az áthidalók méretezett monolit vasbeton áthidalók, méretezett melegen hengerelt acél áthidalók
illetve előre gyártott kerámia papucsos áthidalók.
Födémek, koszorúk:
Az összekötő, kiszolgáló épületrészben méretezett monolit vasbeton koszorúk és födémszerkezet készül a
földszint és az első emelet felett egyaránt.
Tetőszerkezet, héjazat:
A tornacsarnok tetőszerkezete méretezett acél rácsostartókra és szelemenekre helyezett, méretezett
trapézlemez felület, hőszigeteléssel, és műanyaglemez vízszigeteléssel borítva.
Víz- és hőszigetelések:
A beton lábazat és a falszerkezetek között, illetve ehhez kapcsolódóan a talajon fekvő érintett
padlószerkezetben 1 rtg. bitumenes nehézlemez szigetelés készül. A használati víz ellen min. 2 rtg. kent
szigetelés készül az érintett burkolatok alatt. A lábazat külső oldalát 8 cm vtg. XPS hőszigeteléssel kell
ellátni.Az összekötő, kiszolgáló épületrész külső homlokzataira 15 cm EPS homlokzati hőszigetelés kerül.
A tornacsarnok homlokzata 15 cm vastag PIR hab töltetű szendvicspanelből készül. A csarnok tetőfelületére
30 cm kőzetgyapot hőszigetelés kerül. A trapézlemez bordáit kőzetgyapot hőszigeteléssel kell kitölteni. Az új
lapos tető zárófödémére min. 30 cm vastag Lépésálló Eps. hab hőszigetelés kerül.
A meglévő magastetős épületrész padlásfödémére 20 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés kerül.
Bádogozások:
A lapostető kontúrja mentén az attikafal lefedésére, és a tetőszerkezet csomópontjaiban a bádogozás
műanyag bevonatos termékekből készítendők. Az új csarnok tetőszerkezetének vízelvezetéséhez vápa

csatornát és lefolyócsöveket építenek be. A régi tornaterem és az összekötő, kiszolgáló épületrész között
deszkázott, műanyaglemezzel borított vápacsatornát kell kialakítani mely a végeken lefolyócsőbe torkollik.
Nyílászárók:
Az új épületrészekbe a meglévővel azonos fehér, műanyag, kültéri nyílászárók kerülnek beépítésre.
A tornacsarnok főbejárata alumínium keretszerkezetű portálból kerül kialakításra. Az üvegezett külső
nyílászárókat csak 2 rétegű, fokozott hőszigetelő üvegezéssel (U=1,1 W/m2K) lehet beépíteni. A belső ajtók
fehér színű fém tokszerkezettel és hangszigetelt fémlemez szárnyakkal készülnek a fokozott igénybevétel
miatt. A tűzszakasz határon fém tűzgátló ajtók készülnek.
Belső burkolatok, festések:
A helyiségekben a belső falfelületek vakoltak, vagy gipszkartonnal borítottak és festettek lesznek. A
vizes helyiségekben és a technológiailag indokolt falfelületeken min. 2,10 m-ig vagy külön igény esetén a
mennyezetig csempeburkolat készül.
A padlóburkolatok az igénybevételnek megfelelő kopásállóságú greslappal, PVC-vel ill. laminált parkettával
borítottak. A küzdőtér padlója parketta borítású rugalmas sportpadló.Homlokzatképzés: Az új épület külső
falfelületeit nemesvakolattal fedik. A tornacsarnok szendvicspanel homlokzata világosszürke fémlemezzel
borított. Új tornacsarnok bruttó alapterülete: 1.305 m2 Összes új építés bruttó alapterülete 1.885 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott minőségügyi
vagy minőségbiztosítási szakmérnök szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
2 Az M.2.2 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott Építész szakember szakmai
többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
3 Kötelezően előírton felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00063
II.2.14) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van
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 163 - 399774
(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: 1. rész: Felújítási munkák
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:
2020/05/13 (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: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71039051
Postai cím: Cserzy Mihály Utca 35.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@del-konstrukt.hu
Telefon: +36 62541762
Internetcím(ek): (URL) www.del-konstrukt.hu
Fax: +36 62541763
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 368195581
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 536114487
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: 2. rész:Tornacsarnok építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/13 (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: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71039051
Postai cím: Cserzy Mihály Utca 35.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@del-konstrukt.hu
Telefon: +36 62541762
Internetcím(ek): (URL) www.del-konstrukt.hu
Fax: +36 62541763
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 322031690
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 458739878
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:

Ajánlatkérő az eljárást feltételes eljárásként indította meg a Kbt. 53. § (6) alapján mindkét
rész tekintetében. A Kbt. 135. § (12) alapján a feltétel a megkötött vállalkozási szerződés
hatálybalépésének is felfüggesztő feltétele.
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát;
Tárgyi eljárásban nem releváns.
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét);
-1. rész nyertes ajánlattevő: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
adószám: 25284801-2-06
-2. rész nyertes ajánlattevő: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
adószám: 25284801-2-06
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
1. rész ajánlattevők:
-Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6724 Szeged,
Cserzy Mihály Utca 35.; adószám: 25284801-2-06
- FUTIZO Kft., Magyarország 5700 Gyula, Siórét tanya 40/c; adószám: 22921158-2-04
- TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4220 Hajdúböszörmény,
Polgári Utca 13; adószám: 22757937-2-09
2. rész ajánlattevők:
-Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6724 Szeged,
Cserzy Mihály Utca 35.; adószám: 25284801-2-06
- FUTIZO Kft., Magyarország 5700 Gyula, Siórét tanya 40/c; adószám: 22921158-2-04
- TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4220 Hajdúböszörmény,
Polgári Utca 13; adószám: 22757937-2-09
d) * ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a
szempontok megnevezését.
Tárgyi eljárásban nem releváns.
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 2015. évi CXLIII. törvény 148.
§-a.
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:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Készenléti Rendőrség (8672/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35319207
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szincsák Zsuzsanna
Telefon: +36 19994085
E-mail: szincsakz@kr.police.hu
Fax: +36 19994053
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DNS mintabiztosító eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001522482019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33954000-2

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
50 000 db DNS mintabiztosító eszköz biológiai anyagokhoz beszerzése keretszerződés keretében az alábbi,
évek szerinti bontásban:
2020- 10 000 db
2021- 20 000 db
2022- 20 000 db
A fent megadott mennyiség a megalapozott árajánlatadás céljából került feltüntetésre. A szerződés
teljesítése során elképzelhető a teljes keretmennyiség lehívása, azonban előzetesen Ajánlatkérő ezen
mennyiségek tekintetében 70%-os lehívási kötelezettséget vállal.
A termékkel szemben elvárt igényeket és követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (a
továbbiakban: KKD) részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 83500000 (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: DNS mintabiztosító eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33954000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság
Raktározási és Ellátási Osztály – Nyomrögzítő Raktár R3P- 1145 Budapest, Róna u. 124.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
50 000 db DNS mintabiztosító eszköz biológiai anyagokhoz beszerzése keretszerződés keretében az alábbi,
évek szerinti bontásban:
2020- 10 000 db
2021- 20 000 db
2022- 20 000 db
A fent megadott mennyiség a megalapozott árajánlatadás céljából került feltüntetésre. A szerződés
teljesítése során elképzelhető a teljes keretmennyiség lehívása, azonban előzetesen Ajánlatkérő ezen
mennyiségek tekintetében 70%-os lehívási kötelezettséget vállal.
A termékkel szemben elvárt igényeket és követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (a
továbbiakban: KKD) részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező jótálláson (24 hónap) felül megajánlott jótállás (minimum 0
hónap maximum 24 hónap) 10
2 Szállítási határidő (minimum 60 nap maximum 90 nap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen
Opciók ismertetése: 50 000 db DNS mintabiztosító eszköz biológiai anyagokhoz beszerzése
keretszerződés keretében az alábbi, évek szerinti bontásban:
2020- 10 000 db
2021- 20 000 db
2022- 20 000 db
A fent megadott mennyiség a megalapozott árajánlatadás céljából került feltüntetésre. A szerződés
teljesítése során elképzelhető a teljes keretmennyiség lehívása, azonban előzetesen Ajánlatkérő
ezen mennyiségek tekintetében 70%-os lehívási kötelezettséget vállal, az azon felüli mennyiségek
lehívása opcionális.
II.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 formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a Kbt. 76. § (1)
bekezdésében meghatározottak alapján a Kbt. 76. § (2) c) pont szerint (legjobb ár-érték arány) értékeli.
A beszerzendő termék gazdasági és műszaki szempontból egy egységet alkot, ezért részekre nem
bontható.
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 249 - 617602
(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: DNS mintabiztosító eszközök 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:
2020/05/11 (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: Synlab Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76638086
Postai cím: Weiss Manfréd Út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
E-mail: eszter.menyhart@synlab.com
Telefon: +36 306762784
Internetcím(ek): (URL) www.synlab.hu
Fax: +36 18868861
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 72550000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 83500000
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 Synlab Hungary Kft. adószáma: 14872925-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban meghatározott
időn belül.
A VI.3) pont További információk folytatásaként:
- Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a Kbt. 76. (2)
c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint történik. Az
ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 0-10. A módszert, mely alapján Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti
pontszámot a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, figyelemmel a Kbt. 76. § (9)(10) bekezdésére és a hirdetmény karakterkorlátjára.
- Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi
határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(3) bekezdéseiben
foglaltak szerint köteles eljárni.
- Az EKR-rel kapcsolatos rendszerinformációval a rendszer üzemeltetője a NEKSZT Nemzeti
Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Ügyfélszolgálata a helpdesk@nekszt.hu
e-mail címen, valamint a +361 465 8899 telefonszámon áll rendelkezésre munkanapokon 8:00-16:00
óra között.
- Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről
szóló 2015.évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezéseit kell figyelembe venni.
- Ajánlattevő az általa megajánlott termékre vonatkozóan csatoljon az ajánlatában olyan gyártói
termékleírást, melyből egyértelműen megállapítható, hogy a termék megfelel az előírt műszaki
paramétereknek. Amennyiben a megajánlott termék vonatkozásában nem áll rendelkezésre gyártói
termékleírás, úgy elegendő csatolni egy ajánlattevő által cégszerű aláírással ellátott termékleírást,
melyből szintén megállapítható a termék műszaki megfelelősége.
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:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása

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

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (8977/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti 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):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elektronikus ügyintézés biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000365602020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72000000-5

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az NMHH elektronikus kapcsolattartást megvalósító informatikai rendszerének
továbbfejlesztése céljából az alábbi részteljesítések szerint:
I. részteljesítés – BKSZ interfész specifikáció követése
II. részteljesítés – Elektronikus aláírás vizuális kijelzése
III. részteljesítés – ELHISZ-KAÜ SSO
IV. részteljesítés – E-papír fogadás fejlesztése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Elektronikus ügyintézés biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés AK elektronikus kapcsolattartást megvalósító informatikai rendszerének
továbbfejlesztése céljából az alábbi részteljesítések szerint:
I. BKSZ interfész specifikáció követése
A NISZ ZRT által kiadott interfész specifikáció alapján az alábbi fejlesztéseket kéri AK megvalósítani az
NMHH Linux operációs rendszeren, Wildfly 10 alkalmazás szerveren működő Hivatali Kapu interfészében:
• Az interfész leírásban ismertetett szabványos WS-Security azonosítási modellre történő áttérés
megvalósítása, IPSec tunnel megszüntetése
• Csoportos dokumentum feltöltés v2.0 megvalósítása
• az interfész leírásban definiált legújabb csoportos dokumentum letöltési lehetőségre való áttérés
• Adatbázis mezőhosszúságok BKSZ specifikáció szerinti módosítása
• Igazolások biztosítása kapcsolódó rendszerek számára
Ezen változtatásokon kívül minden jelenleg működő funkció és tulajdonság változatlan működőképességét
ill. meglétét várja el AK a rendszertől. A rendszer adatai Solaris operációs rendszeren futtatott Oracle
RDBMS-ben tároltak.
II. Elektronikus aláírás vizuális kijelzése
Az NMHH elektronikus aláírással hitelesített dokumentumainak elektronikus aláírása nem látványos.
A beszerzés célja az elektronikus aláírás PDF dokumentumokon történő vizuális megjelenítéséről való
gondoskodás a HALK és ELHISZ (Elektronikus Hitelesítési Infrastruktúra Szolgáltatás) rendszerekben,
továbbá az ügyiratkezeléshez nem kapcsolódó dokumentum hitelesítési eljárásban (ÁSZF dokumentumok
JAVA kódból indított TEA szerver által történő aláírása) is biztosítani kell a vizuális kijelzést biztosító
objektum opcionális elhelyezését az aláírt PDF dokumentumon. Az aláírás visszajelzését biztosító objektum
tulajdonságait a Műszaki leírás tartalmazza. A HALK program Java nyelven íródott és MS Windows 10
operációs rendszeren működik.
III. ELHISZ-KAÜ SSO

Jelenleg az ELHISZ ÜSS (Ügyfélkapus Single Sign On) interfész látja el a felhasználók Ügyfélkapus
azonosítását. A továbbfejlesztéssel az ELHISZ ÜSS API továbbra is a megszokott módon működjön
és emellett jöjjön létre egy a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) által szolgáltatott ügyfélazonosítási
eljárás használatával egy új SSO interfész. A feladat olyan KAÜ-n alapuló Single-Sign-ont megvalósító
önálló webes alkalmazás fejlesztése, amely segítségével bármely, szervezeten belüli webes alkalmazás
(ügyfélkapus vagy E-SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY vagy Telefonos azonosító segítségével) beléptetést tud
kezdeményezni, ill. le tudja kérdezni a bejelentkezett felhasználó természetes azonosítóit. Az ELHISZ-ÜSS
API-tól eltérő lehetőség, hogy a KAÜ azonosítási felület hívásakor, a hívó alkalmazás meghatározhatja, hogy
milyen azonosítási módot kell alkalmaznia. A meglévő környezetet használva kell kialakítani egy KAÜSSéles, KAÜSS-teszt és egy KAÜSS-dev alkalmazást, de meg kell vizsgálni a meglévő rendszer szoftver
környezetének frissítési lehetőségét, az érintett rendszerek zavartalan működése mellett.
Adminisztrátori funkciók kialakítása - Az ÜSS szolgáltatás üzemeltetésének és monitorozásának támogatása
céljából egy új admin alkalmazást szükséges kialakítani. Az alkalmazás az ELHITET szerveren, önálló
alkalmazásként kerüljön telepítésre.
IV. E-papír fogadás fejlesztése
Az ELHISZ rendszer legyen képes a rendszerbe e-papír szolg. útján érkező, a csomagformátum leírásnak
(ML IV.1-es melléklet) megfelelő, elektronikus beadványok (KRX) fogadására. AK külön Beadvány form
azonosítót kér az e-papír küldeményeknek (esf 00994). AK kéri biztosítani a Médiatanács hivatali kapujába
érkező e-papír küldemények fogadását, és önálló formtípus azonosítón történő kezelését. A .kr fájlhoz
hasonló módon a rendszer csomagolja ki a rendszer által letöltött állományt, majd az ányk feldolgozás
folyamatában megvalósított folyamatlépéseket valósítsa meg.
Az ajánlati árnak a vagyoni-felhasználási jogok megszerzésének ellenértékét is magában kell foglalnia
valamennyi részteljesítés tekintetében.
A beszerzéssel összefüggő részletes elvárásokat a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A szerződés aláírásának napján lép hatályba
I. részteljesítés határideje: az aláírástól számított 6hónap
II. részteljesítés határideje: az I. rész szerződésszerű teljesítésétől számított 8hónap
III. részteljesítés határideje: a II. rész szerződésszerű teljesítéstől számított 11hónap
IV. részteljesítés határideje: a III. rész szerződésszerű teljesítéstől számított 7hó
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: 2020 /S 076 - 180187
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Elektronikus ügyintézés biztosítása
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: 2020 - 180187 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

A Kbt. 53. § (1) bekezdésére tekintettel az Ajánlatkérő a tárgyi eljárás eljárást megindító
felhívásának visszavonásáról határozott, amely körülményről az ajánlattételi határidő lejárta előtt
egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatást küldött valamennyi Érdekelt Gazdasági Szereplő részére.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati
kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
VI.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:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás

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

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt (8786/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84820493
Postai cím: Kozma Ferenc Utca 30
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
Telefon: +36 68566515
E-mail: turbucz.peter@menesbirtok.hu
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezohegyesbirtok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezohegyesbirtok.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: Állami tulajdonú gazdálkodó szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Munkaerő kölcsönzése mezőgazdasági célból
Hivatkozási szám: EKR000398792020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

79620000-6

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79620000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. út 30. sz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A teljesítést a 2020-as évben, a következő ütemezéssel kívánja az ajánlatkérő megvalósítani:
Az időpontok tervezett értékek, melyek nagyban függenek az időjárástól, és a növények fejlődési ütemétől.
- 24. hét 120 fő
- 25. hét +100 fő, összesen 220 fő
- 27. hét +100 fő, összesen 320 fő
- 28. hét + 100 fő, összesen 420 fő
- 29. hét +50 fő, összesen 470 fő
- 30. hét 300 fő
- 31. hét 100 fő
A napi munkaidő 8 óra 6:00-14:00 óráig
Heti munkarend váltott munkarendben:6 nap munka 1 nap pihenőnap.
Az ajánlatban szereplő óradíjnak tartalmaznia kell:
• az esetleges étkezés és szállás díjait,
• szállítási díjat, költséget,
• minden 50 fő után 2 fő munkairányító biztosításának költségeit,
• az ajánlattevő toborzási és egyéb költségeit is.
Az ajánlattevőnek kötelessége és feladata:
• gondoskodnia a munkavédelmi előírások betartásáról,
• a munkát végző személyek munkára képes állapotban való megjelenéséről,
• a védőfelszerelés biztosításáról / Hosszú ujjú ing, nap sugárzás ellen védő fejfedő, szemüveg, esetleg
kesztyű, napi ivóvíz szükségletet. /
Feladatok:
- kapálás:
cél a vetőmag előállító terület tisztán, gyommentesen tartása. A feladat szükségességét és mértékét a
Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg. Szükséges munkaeszköz, kapa, esetleg sarló.
- idegenelés: (árvakelésű idegen, vetett idegen, negatív szelekció)
cél: a területről, többszöri átjárással (tőből kapával kivágva) a fajtaidegen töveket eltávolítani, a
tenyészidőszak folyamán idegen egyedektől mentes állapotban tartani. Szükségességét és mértékét a
Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg. Szükséges munkaeszköz, kapa. Az idegenelés minőségi

követelményei: a fajta idegen egyedeket a talajszint felett maximum 5 cm magasságban tejesen át kell
vágni, eltávolítani a gyökerétől. (lehajtani, letaposni TILOS!) A művelet normája, átlagban: 3 ha/fő/8 óra
- fattyazás:
cél: a terület anyasorain, az esetlegesen megjelenő fattyúhajtások eltávolítása, az anyán történő mechanikai
sérülés ejtése nélkül. Szükségességét és mértékét a Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg.
Munkaeszközt nem igényel. A művelet normája, átlagban: 1 ha/fő/8 óra
- címerezés:
cél: a terület anya növényegyedeiről a hím (címer) virágzat eltávolítása, az önbeporzás elkerülése érdekben.
Anyasoroknál a címerezés végrehajtásakor lehetőleg levél nélkül (max. 1-2 levéllel) kell kihúzni címert és
a földre ledobni. Kezdő időpontját és a feladat befejezésének határidejét a Ménesbirtok szakmai irányítója
állapítja meg. Munkaeszközt nem igényel. A címerezés minőségi követelményei: Kíméletes címer eltávolítás,
max 1-2 levéllel, letörni nem szabd, csak kihúzni. A főcímerezés során, az anya címerek minimum 95%-át el
kell távolítani. A művelet normája átlagban: 0,3 ha/fő/8 óra
- utócímerezés:
cél: a főcímerezés során elhagyott címerek felkutatása és eltávolítása az anya növényegyedekből. Ez a
munka fázis a főcímerezés kiegészítése, annál könnyebb és gyorsabban végezhető feladat, ugyanis nem
kell minden egyes egyedből eltávolítani a címert, csak a főcímerezéskor jó esetben elhagyott 1-5 %-ot.
Kezdő időpontját és a feladat befejezésének határidejét a Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg.
Munkaeszközt nem igényel. Az utócímerezés minőségi követelményei: Egy-egy utócímerezést követően
elvégzett ellenőrzés során, az 1 ha-ban található porzós címerek aránya nem lehet több mint 0,3%. A
művelet normája átlagban: 3 ha/fő/8 óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Műszaki-szakmai alk. körében vizsgált (M/2.1.) szakember
hibibridkukorica vetőmag előállításhoz szükséges kézi munkaerő munkairányítása területen szerzett
többlettapasztalata mértéke: (0–12 hó) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Részekre történő ajánlattétel kizárása: A szolgáltatás jellegénél fogva oszthatatlan, így részekre történő
ajánlattétel biztosítására nincs Ajánlatkérőnek lehetősége.
2) Kérjük ajánlati áruk megadásakor legyenek figyelemmel a mindenkor hatályos garantált bérminimumra és
minimálbérre vonatkozó jogszabályi előírásokra (367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet).
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A COVID-19 vírus miatt meghozott átmeneti kormányzati intézkedések, külföldi
munkavállalókat érintő határátlépési korlátozások, tartózkodási és karantén szabályok miatt
jelentősen leszűkült, illetve bizonyos esetekben ellehetetlenült a Ménesbirtok elmúlt években
kialakított munkaerő toborzási lehetősége, akiket korábban egyszerűsített munkaszerződéssel
kerültek foglalkoztatásra. A kézi munkaerőt igénylő mezőgazdasági munkák 2020. június első hetét
követően el kell kezdődjenek, amely indokolja a lehető legrövidebb idő alatt a közbeszerzési eljárás
lefolytatását.
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: 2020 /S 081 - 191103
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Munkaerő kölcsönzése mezőgazdasági célból
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: 2020 - 007210 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A beérkezett ajánlatok adatai:
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 8912 Nagypáli, 030/2 hrsz.
13773160-2-20
Óradíj/fő HUF:
2088 Műszaki-szakmai alk. körében vizsgált (M/2.1.) szakember hibibridkukorica vetőmag
előállításhoz szükséges kézi munkaerő munkairányítása területen szerzett többlettapasztalata
mértéke: (0–12 hó)
12
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
DÉL-ALFÖLDI MUNKAERŐ SZOLGÁLTATÓ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET, 3753 Abod, Tóth út 40.,
Adószám:
24899426205
Óradíj/fő HUF:
2415
Műszaki-szakmai alk. körében vizsgált (M/2.1.) szakember hibibridkukorica vetőmag előállításhoz
szükséges kézi munkaerő munkairányítása területen szerzett többlettapasztalata mértéke: (0–12 hó)
12
A bontási jegyzőkönyvben közölt rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó 170.000.000 HUF.
Az óradíjra vetített rendelkezésre álló fedezet a felhívás II.2.4) pontjában megadott teljes mennyiség
alapján: nettó 1816 Ft/fő/óra
Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
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:
2020/05/18 (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)

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (8739/2020)
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: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Zsolt
Telefon: +36 17691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17 projektekben kivitelezés Békés megye
Hivatkozási szám: EKR001457302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45000000-7

x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"EFOP-2.2.2-17 projektekben kivitelezés Békés megye" Az eljárásban 5 részre lehet ajánlatot tenni:
1. EFOP-2.2.2-17-2017-00002 - Mezőkovácsházán új TL ház építése
2. EFOP-2.2.2-17-2017-00002 - Mezőkovácsházán felújítás
3. EFOP-2.2.2-17-2017-00011 - Vésztőn új TL ház építése (Kinizsi u)
4. EFOP-2.2.2-17-2017-00011 - Vésztőn új TL ház építése (Iméri u)
5. EFOP-2.2.2-17-2017-00017 - Eleken felújítás
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00002- 1 db TL ház építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45100000-8

Kiegészítő szójegyzék

45200000-9
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5800 Mezőkovácsháza, Bethlen Gábor u. 101 - hrsz.
1888
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tárgyi telek Mezőkovácsházán a Bethlen Gábor utcában fekszik. A telek jelenleg nem beépített. Telken
belül rendezett zöldterület, udvar lesz kialakítva. A tervezési területen lévő épületet oldalhatáron állóan
földszintes lakóépületre kell tervezni. Mellette lakóépületekkel beépített telkek állnak. A lakószobákban
minimum 6 m2/fő -vel kell kalkulálni és maximálisan 2 fő helyezhető el egy szobában (a 2 fő részére
kialakított szobának nagyobbnak kell lennie, mint 12 m2). Legalább minden 2 db szobához (max. 4 főre) 1-1
akadálymentes fürdő (wc, mosdó és zuhanyzó) kialakítása szükséges (azaz az épületben összesen 3 db
akadálymentes, vagy később,
bontási munka nélkül egyszerűen akadálymentesíthető fürdőszoba létesítése szükséges). A
lakóépületekben külön étkező, konyha, kamra és nappali helyiségekről is gondoskodni kell a 12 fős
létszámhoz igazított mérettel. Az épületekben külön mosókonyha és egy kisebb csendestársalgó kialakítása
is szükséges. Tervezett épület telepítése, alapadatok: Az épület szintmagassága: földszintes Telek terület:
1 934 m2 Beépített alapterület: 242,00 m2 = 12,51 % <30 % - megfelel! Zöldterület 1 386,62 m2 = 71,70
% >40% - megfelel! Épület körüli járda: - 0,15m Földszinti padlóvonal: ± 0,00 m Ereszmagasság: + 2,71
m Gerincmagasság: +6,01 m Tereplejtés: kevesebb mint 2%, Belmagasság: 2,70 m Lakóépület: Földszinti
helyiségek: Helyiség neve Burkolat típusa Terület - Szélfogó greslap 6,25 m2 - Közlekedő greslap 10,62
m2 - Fürdő-WC csúszásmentes greslap 5,88 m2 - Segédeszköz tároló greslap 5,32 m2 - Fűtési helyiség
greslap 8,12 m2 - Szoba lam.parketta 12,18 m2 - Szoba lam.parketta 12,24 m2 - Konyha-Étkező greslap
16,82 m2 - Nappali greslap 24,36 m2 - Közlekedő greslap 16,27 m2 - Vendég szoba lam.parketta 6,25 m2 -

Mosdó-WC greslap 2,19 m2 - Kamra greslap 3,08 m2 - Akadm. Fürdő WC csúszásmentes greslap 5,88 m2 Fürdő-WC csúszásmentes greslap 5,88 m2 - Szoba lam.parketta 12,74 m2 - Szoba lam.parketta 12,18 m2 Szoba lam.parketta 12,10 m2 - Szoba lam.parketta 12,43 m2 Lakrész összesen: 182,90 m2 + Fedett bejárat
fagyálló greslap 7,88 m2 Összes nettó alapterület összesen: 198,67 m²
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő
vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb
szintje 12 hónap) 10
2 3. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.1 pont tekintetében
bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
3 4. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.2 pont tekintetében
bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00002
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok 0-10. Módszer: 1. részszempont
(Egyösszegű ajánlati ár tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás, 2- 4. részszempont: egyenes arányosítás.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00002 - felújítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45100000-8
45200000-9
45300000-0
45400000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 120 (hrsz. 601-3)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A telek elhelyezkedése: Önkormányzati közlekedési utakról kapcsolódik a 601/3. hrsz-ú ingatlan. Az
ingatlan területe: 997 m² Az övezeti besorolás: Lk-1 kisvárosias lakóövezet Az ingatlan beépítése: meglévő,
változatlanul megmaradó szabadon álló (zártsorú előírással) Előkert: 0,00 m meglévő, változatlanul
megmaradó Oldalkert: 5,90 – 7,07 m meglévő, változatlanul megmaradó Hátsókert: Saroktelek, nincs
hátsókert Az ingatlanon lévő épület alapterülete: 544,39 m² Az ingatlan beépítettsége: 54,60 % - meglévő,
változatlanul megmaradó Az ingatlan zöldfelületi lefedettsége: 11,11 % - meglévő, változatlanul megmaradó
AZ ÉPÜLET ÁLTALÁNOS ADATAI: - Szélessége: 31,40 M - Hosszúsága: 31,90 M - Járdavonal: -0,60 M Földszinti padlóvonal: ±0,00 M - Párkánymagasság: + 4,74 M - Gerincmagasság: +8,87M - Épületmagasság
5,64 M - Az épület hasznos alapterülete: - földszint 415,37 M2 - pince 21,70 M2 - Összesen:437,07 M2
- Az épület bruttó beépített alapterülete: 544,39 M2 Telekterület: 997 M2 Az építési telek beépítettsége:
54,60 % A beépítés módja: meglévő, változatlanul megmaradó szabadon álló (zártsorú előírással) Az
épületben található helyiségek felsorolása –vakolatlan falsíkokkal számolt – hasznos alapterülete: Földszinti
helyiségek: Előtér 14,44 m2 greslap Foglalkoztató - szövés 28,38 m2 greslap Közlekedő 16,20 m2 greslap
Nappali 28,07 m2 greslap Étkező 66,31 m2 greslap Közlekedő - kézmosó 11,24 m2 greslap Áruátvevő
9,19 m2 greslap Fehér mosogató 7,84 m2 greslap Tálalókonyha 13,75 m2 greslap Előtér 4,25 m2 greslap
Közlekedő 9,23 m2 greslap Előtér 2,61 m2 greslap Férfi öltöző 8,26 m2 csúszásmentes greslap Wc
1,44 m2 greslap Előtér 2,61 m2 greslap Női öltöző 8,26 m2 csúszásmentes greslap Wc 1,44 m2 greslap
Hulladéktároló 7,89 m2 greslap Iroda 12,27 m2 greslap Közlekedő 32,33 m2 greslap Pihenő 18,63 m2

greslap Foglalkoztató - varrás 20,51 m2 greslap Foglalkoztató - kosárfonó 22,64 m2 greslap Akadálymentes
wc – zuh. 9,39 m2 csúszásmentes greslap Mosdó előtér 5,34 m2 greslap Piszoár 2,89 m2 greslap Wc 1,53
m2 greslap Ellátotti férfi öltöző 10,11 m2 PVC Mosdó 3,62 m2 csúszásmentes greslap Wc 1,62 m2 greslap
Zuhanyozó 2,60 m2 csúszásmentes greslap Mosdó előtér 5,53 m2 greslap Wc 1,53 m2 greslap Wc 1,12 m2
greslap Ellátotti női öltöző 8,21 m2 PVC Wc 1,12 m2 greslap Zuhanyozó 2,75 m2 csúszásmentes greslap
Kazánház 10,22 m2 greslap Összesen: 415,37 m2 Pince helyiségek: Pince lejáró 3,80 m2 beton Pince
17,90 m2 döngölt föld Összesen: 21,70 m2 Összesen: 437,07 m²
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő
vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb
szintje 12 hónap) 10
2 3. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.1 pont tekintetében
bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
3 4. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.2 pont tekintetében
bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00002
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok 0-10. Módszer: 1. részszempont
(Egyösszegű ajánlati ár tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás, 2- 4. részszempont: egyenes arányosítás.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00011 TL ház Vésztő Kinizsi u
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45100000-8
45200000-9
45210000-2
45220000-5
45300000-0
45400000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5530 Vésztő, Kinizsi u. 22 (hrsz 2653)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Övezeti besorolása: Lke-O, 30 % max. beépítettség 4,5 m építménymag., 40% zöldterület lakóépület
az övezetben elhelyezhető Telek területe: 1.155 m2 Tervezett beépítés módja: oldalhatáron álló, 0 m
előkerttel Tervezett beépített terület: 226,78 m2 Beépítettség: 19,63 % < 30 % Megmaradó zöldterület: 795
m2 Zöldterületi arány: 68,83 % > 40 % Tervezett építménymagasság: 3,84 m < 4,50 m Előkert mérete:
0,00 m Oldalkert mérete: 12,61 m > 4,00 m Hátsókert mérete: 23,22 m > 6,00 m Tervezett hasznos
alapterületek: 193,91 m2 Szükséges parkoló szám: lakóépület – 1 db Tervezett parkolószám: 1 db – ebből 1
akadálymentes Kiindulási magasság: 0,00 = 83,90 mBf Rendezett terepszint: 83,85 mBf
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő
vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb
szintje 12 hónap) 10

2 3. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.1 pont tekintetében
bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
3 4. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.2 pont tekintetében
bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00011
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok 0-10. Módszer: 1. részszempont
(Egyösszegű ajánlati ár tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás, 2- 4. részszempont: egyenes arányosítás.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00011 TL ház Vésztő Iméri u
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45100000-8
45200000-9
45210000-2
45300000-0
45400000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5530 Vésztő, Iméri u. 13. (hrsz: 2131)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Övezeti besorolása: Lke-O, 30 % max. beépítettség 4,5 m építménymag., 40% zöldterület lakóépület
az övezetben elhelyezhető Telek területe: 1.099 m2 Tervezett beépítés módja: oldalhatáron álló, 3 m
előkerttel Tervezett beépített terület: 227,05 m2 Beépítettség: 20,66 % < 30 % Szintterületsűrűség: 0,207
< 0,5 Megmaradó zöldterület: 693 m2 Zöldterületi arány: 63,06 % > 40 % Tervezett építménymagasság:
3,84 m < 4,50 m Előkert mérete: 3,00 m Oldalkert mérete: 7,87 m > 6,00 m Hátsókert mérete: 24,36 >
6,00 m Tervezett hasznos alapterületek: 183,63 m2- 6 - - Vésztő Iméri utca 13. (2131 hrsz) – támogatott
lakhatást biztosító lakóépület építész kiviteli terve - Szükséges parkoló szám: lakóépület – 1 db Tervezett
parkolószám: 1 db – ebből 1 akadálymentes Kiindulási magasság: 0,00 = 85,40 mBf Rendezett terepszint:
85,35 mBf
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő
vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb
szintje 12 hónap) 10
2 3. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.1 pont tekintetében
bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
3 4. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.2 pont tekintetében
bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00011
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok 0-10. Módszer: 1. részszempont
(Egyösszegű ajánlati ár tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás, 2- 4. részszempont: egyenes arányosítás.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00017 - felújítás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45200000-9
45300000-0
45400000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5742 Elek, Semmelweis u 14-16.(hrsz. 760)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 350,12 m2 alapterületű, 72 fő befogadására alkalmas, 0 db lakóhelyiséget 28 db mellékhelyiséget
tartalmazó szolgáltató központ felújítása a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben
foglaltaknak megfelelően. A szolgáltatóközpont átalakításánál biztosítani szükséges a projektarányos
akadálymentesítést. A tervezés nem érinti a közterületen lévő parkolókat, járdákat, azokat továbbra is
meglévő adottságként kell kezelni. Rendeltetés és külső: Az átalakítani tervezett épület három önálló épület
összevonásával valósult meg. Mindhárom önálló épületrész külön akadálymentes bejáratot kap az udvar
felől, melyeket az udvaron belül is összekötésre kerül akadálymentesen is használható járdával. A jelenlegi
vizesblokk helyén kerül kialakításra az intézményi mosoda, a kapcsolódó kiszolgáló egységekkel. Az új
főbejárat előtt kétkarú rámpa és új lépcső is létesül. A foglalkoztatók és társalgó akadálymentes használata
miatt ajtócserék és padlóburkolat felújítás szükséges. Tervezési terület: Elek Semmelweis utca 16. 761 hrsz
telek Övezeti besorolása: Lk-2-Zj, 35 % max. beépítettség 5,50-6,50 m építménymag., 30% zöldterület Nincs
változás a beépítési adatokban. Helyiségkimutatás: Foglalkoztató Foglalkoztatók összesített alapterülete:
243,21 m2 Teraszok és rámpák összesített alapterülete: 30,00 m2 Mosoda Mosoda összesített alapterülete:
106,91 m2 Teraszok és rámpák összesített alapterülete: 2,69 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlatkérő által kötelezően előírt, 36 hónapon felüli többlet jótállási idő
vállalása (egész hónapokban megadva, az ajánlati elemi minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb
szintje 12 hónap) 10
2 3. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.1 pont tekintetében
bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
3 4. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.2 pont tekintetében
bemutatott szakember esetében (minimum 0, maximum 36 hónap) egész hónapokban 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00017
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok 0-10. Módszer: 1. részszempont
(Egyösszegű ajánlati ár tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás, 2- 4. részszempont: egyenes arányosítás.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
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 238 - 582652
(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: EFOP-2.2.2-17-2017-00002- 1 db TL ház építése
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 - 023521 (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: 2 Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00002 - felújítás
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 - 023521 (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: 3 Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00011 TL ház Vésztő Kinizsi u
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 - 023521 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00011 TL ház Vésztő Iméri u
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 - 023521 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00017 - felújítás
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 - 023521 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. rész:
TÖMB2002 Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13. 22757937-2-09
2. rész:
TÖMB2002 Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13. 22757937-2-09
3. rész:
TÖMB2002 Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13. 22757937-2-09
VEKTOR Építőipari Vállalkozási Kft. 5630 Békés, Hunyadi u. 11 10412206-2-04
4. rész:
TÖMB2002 Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13. 22757937-2-09
VEKTOR Építőipari Vállalkozási Kft. 5630 Békés, Hunyadi u. 11 10412206-2-04
Pritamin Trend Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 51. 25453443-2-42
5.rész:
TÖMB2002 Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13. 22757937-2-09
Pritamin Trend Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 51. 25453443-2-42
Kopp Export-Import Kft. - 5600 Békéscsaba, Dobozi út 7. 11041939-2-04
Indokolás
1.rész:
Az eljárásban egy ajánlatot nyújtottak be. Az eljárást megindító felhívás II.2.14) pontjában
ajánlatkérő rögzítette, hogy Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontját. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az
eljárást, haa hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy
több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi
szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést. A fentiek alapján Kbt. 75.
§ (2) bekezdése alapján az eljárás 1. része eredménytelen.
2.rész:
Az eljárásban egy ajánlatot nyújtottak be. Az eljárást megindító felhívás II.2.14) pontjában
ajánlatkérő rögzítette, hogy Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontját. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az
eljárást, haa hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy
több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi
szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést. A fentiek alapján Kbt. 75.
§ (2) bekezdése alapján az eljárás 2. része eredménytelen
3.rész:
Az eljárást megindító felhívás VI.4.3) pontja - többek között - rögzítette, hogy ajánlatkérő feltételes
eljárásként indítja az eljárást. A fedezet nem biztosított a legkedvezőbb ajánlatban foglalt
ellenértéken való szerződéskötéshez, ezért ajánlatkérő az „EFOP-2.2.2-17 projektekben kivitelezés
Békés megye” tárgyú közbeszerzési eljárás III. részét eredménytelennek nyilvánította a Kbt. 75. § (2)
bekezdés b) pontja alapján.
4.rész:
Az eljárást megindító felhívás VI.4.3) pontja - többek között - rögzítette, hogy feltételes eljárásként
indítja az eljárást. A fedezet nem biztosított a legkedvezőbb ajánlatban foglalt ellenértéken való
szerződéskötéshez, ezért ajánlatkérő az „EFOP-2.2.2-17 projektekben kivitelezés Békés megye”
tárgyú közbeszerzési eljárás IV. részét eredménytelennek nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés b)
pontja alapján.
5.rész:
Az ajánlattételi határidő lejártát követően bekövetkezett járványügyi helyzetre tekintettel Ajánlatkérő
megállapította, hogy a szerződés
teljesítésére nem lenne képes, figyelemmel az alábbiakra. A munkaterület átadása a szerződés
szerint nem történhet meg, mivel a
munkavégzés működő intézmény területén történt volna, amely intézményben fokozottan
veszélyeztetett személyek gondozása
történik. Az országos tisztifőorvos 2020. március 8-tól visszavonásig látogatási tilalmat rendelt el a
Magyarország területén működő
összes fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményekben az ezen
intézményekben ápoltak védelme és
megbetegedésük megelőzése érdekében. 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. § (3)(4) bekezdésének megfelelően.
Mivel a munkaterület átadásával az ápoltak védelme -Ajánlatkérő által – nem biztosítható, ezért
ajánlatkérő a munkaterületet a szerződés szerint határidőben átadni nem képes. Mivel a jelen
körülmények között a megkötendő szerződés módosításának lehetőségei sem állnak fenn, ugyanis
nem látható előre az az időszak, amely időn belül a
vállalkozó munkaterületet kaphat, ezért az eljárás eredménytelenné nyilvánításának van helye. A
fentiek alapján az eljárás az V.részben a Kbt. 53. § (4) bekezdése alapján eredménytelen
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:
2020/05/18 (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)

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8697/2020)
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: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81559343
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Dóra
Telefon: +36 14655630
E-mail: dora.szoke@volanbusz.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.volanbusz.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/EKR000361442020/
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/EKR000361442020/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: Új, 3 tg. csuklós (M3/II. oszt.) buszok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000361442020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34121000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése
Mennyiség: 65 db
Opció: 7 db
M3 osztályú autóbuszok alatt Ajánlatkérő az 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet alapján több mint 5t
megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszokat és trolibuszokat érti.
A járműkategória alábontása alatt (M3/II) a 2001/85/EK I. sz. mellékletében rögzítettek szerint „II.
osztály”: a főként ülő utasok szállítására kialakított gépjárművek, amelyeken álló utasok is szállíthatók a
közlekedőfolyosón, illetve egy akkora területen, amely nem haladja meg a két dupla ülés által elfoglalt helyet.
Folytatás: "II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:" pontban
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: Új, 3 tg. csuklós (M3/II. oszt.) buszok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34121000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe, a nyertes ajánlattevő
telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése
A beszerzendő autóbuszok száma: 65 db
A műszaki követelmények alapján megajánlott autóbuszoknak azonos gyártmányúaknak és kivitelűeknek
(egyformának) kell lenniük.
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírásban rögzített paraméterek szerint oktatás biztosítása az
autóbuszvezetők és Ajánlatkérő javító karbantartó személyzete részére.
Opció:
A beszerzendő autóbuszok száma: 7 db Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót
igénybe kívánja-e venni.
"II.1.4) Rövid meghatározás:" pont folytatása: Az alacsonypadló definíciója: Belépő felület lépcső
nélküli, összefüggő felületet képezzen a járó-padlószinttel minden utas ajtónál (az ajtók között
teljesen alacsonypadlós kivitel). A belépő magasság legfeljebb 380 mm. Eltérés csak a hajtott tengely
környezetében, a tengely középvonalától előre és hátra 1.200 mm távolságig, a csuklószerkezet
középvonalától előre és hátra 2.000 mm távolságig megengedett. A tetőváz talajtól mért magassága a jármű
minden pontján azonos legyen, ide nem értve a jármű üzemeltetésével kapcsolatosan esetlegesen felszerelt
külső szerelvényeket.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Autóbuszok szállításának ütemezése 10
x Költség kritérium – 1 1. 10 éves szűkített élettartamköltség 90
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
Az 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:
Opció:
A beszerzendő autóbuszok száma: 7 db
Az opcionálisan beszerzendő autóbuszok esetében ajánlatkérő szerződéskötéskor nyilatkozik arról,
hogy opciót le kívánja-e hívni.
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:
Buszok szállítási határideje: Az autóbuszok szállításának véghatárideje (azon autóbuszok esetében,
amelyekre Ajánlattevő nem vállalt korábbi teljesítést), a szerződéskötéstől számított maximum 365 naptári
nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)(2), 63.§ (1) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bek. a)
és b) pontjai irányadók. A kizáró okok fenn nem állását (közös)AT(k), valamint adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében
foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3)
bek. rendelkezéseire.
Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§
(4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
nem vesz igénybe a Kbt.62. § (1)-(2), 63. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR
űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e
változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8. §, 10.§ 12.-16.§ szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
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 EEKD-val történő előzetes igazolás
során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági
szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban
elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§
(4)-(6) bek. alapján kötelező.
M.1) A Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző
6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett
referenciáinak (továbbiakban: ref) ismertetését. A ref.-át a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, kapcsolattartó neve, telefonszáma),
• a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény
teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5) bek., 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69.
§ (11)-(11a), (14) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a
felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 9
éven (108 hónapon) belül megkezdett következő tárgyú referenciákkal:
• 31 db alacsonypadlós, M3/II. osztályú, csuklós, diesel üzemű, EURO 6 motorral rendelkező
autóbusz szállítására vonatkozó referenciával. Az alacsonypadló definíciója: Belépő felület
lépcső nélküli, összefüggő felületet képezzen a járó-padlószinttel minden utas ajtónál (az ajtók
között teljesen alacsonypadlós kivitel). A belépő magasság legfeljebb 380 mm. Eltérés csak a
hajtott tengely környezetében, a tengely középvonalától előre és hátra 1.200 mm távolságig, a
csuklószerkezet középvonalától előre és hátra 2.000 mm távolságig megengedett. A tetőváz talajtól
mért magassága a jármű minden pontján azonos legyen, ide nem értve a jármű üzemeltetésével
kapcsolatosan esetlegesen felszerelt külső szerelvényeket.
Az előírt referenciakövetelmény legfeljebb 3 szerződésből teljesíthető.
Az alkalmassági követelmény előírására a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek
beszerzésének előmozdításáról 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontjának
megfelelően került sor a környezetvédelmi előírások tekintetében.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítését teljesítési és jóteljesítési biztosítékhoz köti. A biztosítékok nyújtásával,
felhasználásával, felszabadításával kapcsolatos részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Teljesítési biztosíték: 5 %
Jólteljesítési biztosíték: 5%
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 134. § (5)
bekezdése alapján (EKR nyilatkozat).
Jótállás: 24 hónap
Késedelmi kötbér:
A járművek szállítási határidőre vonatkozóan a határidők megsértése esetén a késedelmes szállítással
érintett jármű nettó vételárának 1 %/jármű naponta, legfeljebb 20 %.
AK késedelme esetén: Ptk. 6:155. §
Meghiúsulási kötbér: 20 %
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme: HUF
A számla és a fizetés pénzneme: HUF
AK az áru ellenértékét banki átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki, a
Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bek., és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint.
Számla benyújtására az autóbuszok esetében havonta van lehetőség.
Ajánlatkérő előleget nem fizet
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/19 (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: 2020/06/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKRr.
15. §-ának (2) bekezdése és a Kbt. 68. § 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.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR
rendszerben AK 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 AT-k 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
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és
lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus
másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat

– szkennelt, .pdf vagy .xls fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani
szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
2) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra,
úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.
3) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciális megállapodását.
4) Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.
5) AK az eljárásban való részvételt 30.000.000,- Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit
az AT-nek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az
előírt pénzösszegnek az AK K&H Bank Zrt-nél vezetett 10200971-21508747-00000000 számú
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 részletszabályokat a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák)
6) AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az elj-ból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást
nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti
elbánást nyújtani.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Felolvasólapot (EKR űrlap)
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap)
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)
- Nyilatkozat a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról (EKR űrlap)
- a külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír
8) AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem
alkalmazza.
9)A IV.2.6) pontban írt 2 hónap alatt AK 60 napot ért (az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett
zajlik).
10)A III.1.3) M/1. pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített AT-k
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
11)A szakmai ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok a közbeszerzési dokumentumokban
kerülnek ismertetésre.
12)AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13)Irányadó idő: CET
14)Irányadó jogszab-k: Kbt., 307/2015. (X.27.)Korm.r., 321/2015.(X.30.)Korm.r., 424/2017.
(XII.19.)Korm.r., Ptk.
15)Ponthatár: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszer:
1. részszempont-fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás. Kbt. 76. § (10) bek.
alapján a módszerek részletes ismertetését a KD tartalmazza. Az 1. értékelési részszempont
előírására a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról
48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés b) pont ba) pontjának megfelelően került sor az
energiahatékonysági előírások tekintetében.
16)FAKSZ:dr. Wellmann-Kiss Katalin 00241,dr. Takács Éva 00526
17) Részajánlattétel kizárásának indoka: A közbeszerzési eljárásban azonos típusú autóbuszok
beszerzésére kerül sor, amelyre tekintettel további részajánlattétel nem biztosítható. A
volumenhatásból várható árkedvezmény és az egységes üzemeltetés is ésszerűtlenné tenné a
részajánlattétel biztosítását.
18) Az ajánlatkérő 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.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában
rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (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

Délzalai Víz-és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8651/2020)
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: Délzalai Víz-és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60229861
Postai cím: Kisfaludy Utca 15/A
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bogdán Tamás
Telefon: +36 93509540
E-mail: tamas.bogdan@dzviz.hu
Fax: +36 93314279
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dzviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DZVIZ villamos energia szállítás 2021
Hivatkozási szám: EKR000172022020
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 szállítása a 2021. január 1. – 2021. december 31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás
alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

( Közzétehető? igen )
Érték: 164000000 (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: DZVIZ Villamos energia szállítás 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

09310000-5

További tárgyak:
65310000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő szék/telep-helyei, fióktelepei, központi
üzemegységeikhez tartozó közmű létesítmények, objektumok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia szállítása a Délzalai Víz- és Csatornmű Zrt. részére a 2021. január 1. – 2021. december
31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia
adásvételi szerződés keretében.
Teljes mennyiség:
Szerződéses Mennyiség (pótdíjmentes mérték alsó határa): 8.000 MWh
• pótdíjmentes mérték (fogyasztási tolerancia sáv): alsó határa a Szerződéses Mennyiség, felső határa a
Szerződéses Mennyiséget legfeljebb 30%-kal meghaladó tényleges fogyasztás, melyen belül az egyes
ajánlatkérők a nyertes ajánlattevő által megajánlott ellenértékért jogosultak az áramvételezésre;
• alulvételezés esetén: ajánlatkérő köteles vételezése tényleges mértéke és a pótdíjmentes mérték alsó
határa közötti, át nem vett mennyiségre vonatkozóan is, a nettó szerződéses árral kalkulált ellenértéket a
nyertes ajánlattevő részére megfizetni (alulvételezési kötbér);
• felülvételezés esetén: ajánlatkérő köteles a vételezése tényleges mértéke és a pótdíjmentes mérték felső
határa közötti túlfogyasztás mennyiségére a nettó szerződéses ár 105%-ával kalkulált ellenértéket nyertes
ajánlattevő részére megfizetni (felülvételezési kötbér).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A teljesítésre vonatkozóan irányadó jogszabályok, előírások:
• 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (VET) és vonatkozó rendeletei
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
x Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 042 - 100219
(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: DZVIZ Villamos energia szállítás 2021
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:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 5
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: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
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
E-mail: boksay.katalin@nkm.energy
Telefon: +36 207780931
Internetcím(ek): (URL) www.nemzetikozmuvek.hu

Fax: +36 14771225
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 228800000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 164000000
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: Számlázási,
ügyfélszolgálati és követeléskezelési feladatok ellátása
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 becsült érték a teljes szerződéses időszakra (egy év) vonatkozóan a felhasználás maximális
mennyiségi eltérésének feltételezésével került kalkulálásra.
A szerződéses ár egy éves időszakra, mennyiségi eltérés nélküli teljes mennyiségre, a nyertes
ajánlat szerinti egységárral kalkulálva, került meghatározásra.
Ajánlattevők adatai:
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , Magyarország 1134 Budapest, Váci Út
17.; adószám:24765648244
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1132 Budapest,
Váci út 72-74.; adószám:12928130244
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyarország 1117 Budapest, Infopark Sétány 1.; adószám: 25343502244;
MITCO OLAJIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT, Magyarország 1103 BUDAPEST, Olajliget UTCA 24.;
adószám: 10802975242;
NKM Energia Zrt., Magyarország 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20.; adószám:
26713111244
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (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)

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8745/2020)
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: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló Utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Piroska
Telefon: +36 12934079
E-mail: Piroska.Molnar@hungarocontrol.hu
Fax: +36 12934036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágner Diána
Telefon: +36 301578892
E-mail: vagner.diana@dkuzrt.hu
Fax: +36 301578899
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Informatikai központi beszerző szerv
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egyszerűsített MATIAS rendszer beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001649402019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48121000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db egyszerűsített, 19 MATIAS pozícióból álló rendszer tervezése, gyártása, szállítása, telepítése és
üzembehelyezése. Kapcsolódó harvder elemek szállítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 714999 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - 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: Egyszerűsített MATIAS rendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48121000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: HungaroControl Zrt. székhelye: 1185 Budapest, Igló utca
33-35.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db egyszerűsített, 19 MATIAS pozícióból álló rendszer tervezése, gyártása, szállítása, telepítése és
üzembehelyezése. Kapcsolódó harvder elemek szállítása
(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
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás

Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x 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: 2020 /S 077 - 182961
(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: HC-2020-9434 Rész száma: Elnevezés: Egyszerűsített MATIAS rendszer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 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
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Thales LAS France SAS
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68420747
Postai cím: Elancourt 2 avenue Gay Lussac
Város: Headoffice Thales LAS France SAS
NUTS-kód: FR
Postai irányítószám: 78990
Ország: Franciaország
E-mail: sophie.guilbert@thalesgroup.com
Telefon: +33 688059420
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: 820000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 714999
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:
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. § c) pontja szerinti információ: 1. Ajánlattevő neve: Thales LAS
France SAS, Ajánlattevő címe: Franciaország 78990, Elancourt 2 avenue Gay Lussac, Ajánlattevő
adószáma: FR15 319 159 877
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:
2020/05/18 (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)
x 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
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
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)
A Thales LAS France SAS a kifejezetten a magyar légiforgalom irányítására általa kifejlesztett MATIAS
légiforgalmi irányítási rendszer módosításával és továbbfejlesztésével kapcsolatban kizárólagos jogokkal
rendelkezik. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) 1995. szeptember 28-án szerződést kötött a Magyar
Légiforgalmi Irányítási Rendszer (Magyar Automated and Integrated Air Traffic Control System, MATIAS)
kiépítésére és kifejlesztésére, amelynek speciálisan és egyedileg a magyarországi viszonyokra szabott
eredményeképp az éles üzembe állítása 2005 decemberében történt meg. A MATIAS szoftverrel
kapcsolatos szellemi tulajdonjogok (beleértve a frissítéshez, új MATIAS platform létrehozásához tartozó
jogokat) és jogosultságok a Thales LAS France SAS nyilatkozata és az 1995. szeptember 28-án kötött
szerződés alapján kizárólag a Thales LAS France SAS vállalkozót illetik meg. A Mini MATIAS rendszer az
egész világon egyedül és kizárólag az AK telephelyén áll üzemben, mint az éles légiforgalmi irányításra
használatos verzió illetve tesztrendszer, emiatt egyedinek tekinthető. A rendszer szállítása, telepítése,
módosítása a szoftver nagyságrendileg egy millió soros forráskódjának ismerete nélkül nem lehetséges,
ez a képesség kizárólag a Thales LAS France SAS birtokában van. Az AK számára azért nem létezik
reális alternatíva a Mini MATIAS rendszer helyett, mivel azt a légiforgalmi irányítók képzése miatt
szükséges beszerezni, ahol szükséges, hogy a felhasználói felület teljes mértékben megegyezzen az
éles légiforgalmi irányító rendszerek felhasználói felületével, mivel a légiforgalmi irányítók képzéséhez
elengedhetetlenül szükséges szimulációs gyakorlatok kizárólag akkor alkalmasak az éles rendszeren
történő irányításhoz előzetesen szükséges gyakorlat megszerzésére, ha az irányító gyakornokok által látott
felület megegyezik az oktatásra szolgáló rendszer és az éles rendszerek esetében. Ezen felül a rendszer
interfészeinek kapcsolódniuk kell a szimulátort meghajtó rendszerekhez is, amelyre más rendszer jelentős
átalakítás és tesztelés nélkül nem képes. A fentiek miatt ez a MATIAS rendszer nélkül nem lehetséges, az
eredetivel megegyező felhasználói felületet illetve interfészeket létrehozni más gazdasági szereplő által
csak aránytalanul nagy pénzügyi és időbeli ráfordítással lenne lehetséges technikai szempontból, de a
felhasználói felület egyedi kialakítása miatt ez esetben is kizárólag a szellemi tulajdonjogok megsértésével,
így ez nem reális alternatíva sem jogi, sem pénzügyi, sem oktatási szempontból. Légiforgalmi irányításra
szolgáló szoftvereket a világon csak néhány cég állít elő, mivel ezek rendkívül specializált szoftverek,
extrém magas rendelkezésre állást kell szavatolniuk a repülésbiztonság fenntartása miatt, az adatokat több
adatforrásból, speciális módon szükséges megjeleníteniük. A néhány cég mindegyike egyedi, az adott
ország vagy országok igényeire specializált változatokat készít, azok egymással sem műszaki, sem oktatási
szempontból nem helyettesíthetőek. Amennyiben a teljes rendszer cseréje szükséges például olyan okból,
hogy egy gyártó megszűnik, akkor egy új rendszer bevezetése minden esetben jelentős mértékben érinti
a teljes képzési rendszert, a hatósági engedélyeket és az egyedi műszaki sajátosságok miatt több éves
tesztelést igényel, mindezt a fentiekben részletezett hatalmas anyagi és humán erőforrás szükséglettel.
Emiatt a légiforgalmi irányító szolgálatok jellemzően csak szükség esetén és csak több tíz évente váltanak
más gyártó légiforgalmi irányító rendszerére, mivel csere helyett a rendszerek frissítése jelentősen kisebb
ráfordítást igényel, a jóval magasabb repülésbiztonsági szint fenntartása és a kisebb kockázat miatt. A
rendszerek frissítése illetve bővítése azok egyedi mivolta miatt kizárólag az adott rendszerek gyártóival
történhet, mivel semmilyen más cég nincsen birtokában az adott rendszerre vonatkozó műszaki technikai
sajátosságoknak.

NKM Áramhálózati Kft. (8617/2020)
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 Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Seres György
Telefon: +36 62565565 2127
E-mail: seres.gyorgy@nkm.energy
Fax: +36 62568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmaramhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kismegszakítók beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001574942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31211310-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Minden rész esetében:
Kismegszakítók beszerzése adásvételi keretszerződéssel a II.2.4) pontban, és a közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 182282917 (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: „B” jelleggörbéjű min. 6 kA megszakító képességűek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31211310-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Központi Raktár: 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NKM Áramhálózati Kft. részére „B” jelleggörbéjű min. 6 kA megszakító képességű kismegszakítók
beszerzése adásvételi keretszerződéssel.
A közbeszerzés az alábbi „B” jelleggörbéjű min. 6 kA megszakító képességű kismegszakítókat
(továbbiakban: termékeket) foglalja magában, az adásvételi keretszerződés teljes, 48 hónapos időtartamára
vonatkozó tervezett keretmennyiséggel megadva:
1. termék: 2 A névleges áramerősségű kismegszakító: 1932 db
2. termék: 4 A névleges áramerősségű kismegszakító: 752 db
3. termék: 6 A névleges áramerősségű kismegszakító: 3756 db
4. termék: 10 A névleges áramerősségű kismegszakító: 23544 db
5. termék: 16 A névleges áramerősségű kismegszakító: 71176 db
6. termék: 20 A névleges áramerősségű kismegszakító: 33204db
7. termék: 25 A névleges áramerősségű kismegszakító: 29620 db
8. termék: 32 A névleges áramerősségű kismegszakító: 54292 db
9. termék: 40 A névleges áramerősségű kismegszakító: 4336 db
10. termék: 50 A névleges áramerősségű kismegszakító: 3524 db
11. termék: 63 A névleges áramerősségű kismegszakító: 3008 db
12. termék: 80 A névleges áramerősségű kismegszakító: 1468 db
AK az egyes keretmennyiségek teljes mennyiségére lehívási kötelezettséget vállal.
Nyertes ajánlattevő köteles konszignációs készlet kialakítására AK telephelyén (Központi Raktár 6728
Szeged, Napos út 12.) a keretszerz.tervezet szerint.
Ajánlatkérő előzetesen tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 48 hónapos határozott időtartam alatt 4
heti rendszerességgel összefoglalót készít a konszignációs készlet terhére lehívásra kerülő termékek
mennyiségéről.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) Műszaki leírás c. része tartalmazza.
(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 Üzemeltetési költség 10 év alatt (nettó HUF) 40
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen

Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban feltüntetett, beszerzésre kerülő összmennyiség
esetében fenntartja a jogot, hogy attól a szerződés teljes időtartama alatt + 30%-ban eltérjen.
Opcióként meghatározott mennyiség lehívásának feltétele: Ajánlatkérő abban az esetben hívhatja le
az opcióként megjelölt mennyiséget, amennyiben a termékek tervezett keretmennyiségei már teljes
mértékben megrendelésre kerültek. Ajánlatkérő nem köteles az opcionális mennyiségből lehívásra.
Az opciós mennyiség teljesítésére vonatkozó teljesítési határidő: az opciós mennyiségre vonatkozó
egyedi megrendelés kézhezvételétől számított 30 naptári nap.
Az opciós mennyiség lehívásának véghatárideje: a nem opciós mennyiség végteljesítési határideje,
azaz a szerződéses időtartam lejárta.
Ajánlatkérő a lehívást megelőzően 90 naptári nappal írásban értesíti az ajánlattevőt az opciós
mennyiség igénybevételéről, annak mértékéről, mely értesítés még nem a konkrét egyedi
megrendelés. Az adásvételi szerződés hatálya alatt opcionálisan lehívásra kerülő eszközök
egységára az utolsó keretmennyiségből lehívásra kerülő termékek egységárával megegyezik.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) ponthoz: amennyiben az egyes termékek keretmennyiségei az adásvételi keretszerződés 48 hónapos
határozott időtartamának lejártát megelőzően teljes mértékben lehívásra kerülnek, és Ajánlatkérő opciót
nem kívánt lehívni, illetőleg a szerződést nem kívánta meghosszabbítani keretszerződés szerződésszerűen
szűnik meg.
II.2.1)
Elnevezés: „C” jelleggörbéjű min. 6 kA megszakító képességűek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31211310-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Központi Raktár: 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NKM Áramhálózati Kft. részére „C” jelleggörbéjű min. 6 kA megszakító képességű kismegszakítók
beszerzése adásvételi keretszerződéssel.
A közbeszerzés az alábbi „C” jelleggörbéjű min. 6 kA megszakító képességű kismegszakítókat (a
továbbiakban: termékeket) foglalja magában, az adásvételi keretszerződés teljes, 48 hónapos időtartamára
vonatkozó tervezett keretmennyiséggel megadva:
1. termék: 2 A névleges áramerősségű kismegszakító: 1636 db
2. termék: 4 A névleges áramerősségű kismegszakító: 408 db
3. termék: 6 A névleges áramerősségű kismegszakító: 900 db
4. termék: 10 A névleges áramerősségű kismegszakító: 2464 db
5. termék: 16 A névleges áramerősségű kismegszakító: 6848 db
6. termék: 20 A névleges áramerősségű kismegszakító: 4168 db
7. termék: 25 A névleges áramerősségű kismegszakító: 2532 db
8. termék: 32 A névleges áramerősségű kismegszakító: 4512 db
9. termék: 40 A névleges áramerősségű kismegszakító: 632 db
10. termék: 50 A névleges áramerősségű kismegszakító: 1528 db
11. termék: 63 A névleges áramerősségű kismegszakító: 1372 db
AK az egyes keretmennyiségek teljes mennyiségére lehívási kötelezettséget vállal.
Nyertes ajánlattevő köteles konszignációs készlet kialakítására AK telephelyén (Központi Raktár 6728
Szeged, Napos út 12.) a keretszerz.tervezet szerint.
Ajánlatkérő előzetesen tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 48 hónapos határozott időtartam alatt 4
heti rendszerességgel összefoglalót készít a konszignációs készlet terhére lehívásra kerülő termékek
mennyiségéről.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) Műszaki leírás c. része tartalmazza.
(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 Üzemeltetési költség 10 év alatt (nettó HUF) 40

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban feltüntetett, beszerzésre kerülő összmennyiség
esetében fenntartja a jogot, hogy attól a szerződés teljes időtartama alatt + 30%-ban eltérjen.
Opcióként meghatározott mennyiség lehívásának feltétele: Ajánlatkérő abban az esetben hívhatja le
az opcióként megjelölt mennyiséget, amennyiben a termékek tervezett keretmennyiségei már teljes
mértékben megrendelésre kerültek. Ajánlatkérő nem köteles az opcionális mennyiségből lehívásra.
Az opciós mennyiség teljesítésére vonatkozó teljesítési határidő: az opciós mennyiségre vonatkozó
egyedi megrendelés kézhezvételétől számított 30 naptári nap.
Az opciós mennyiség lehívásának véghatárideje: a nem opciós mennyiség végteljesítési határideje,
azaz a szerződéses időtartam lejárta.
Ajánlatkérő a lehívást megelőzően 90 naptári nappal írásban értesíti az ajánlattevőt az opciós
mennyiség igénybevételéről, annak mértékéről, mely értesítés még nem a konkrét egyedi
megrendelés. Az adásvételi szerződés hatálya alatt opcionálisan lehívásra kerülő eszközök
egységára az utolsó keretmennyiségből lehívásra kerülő termékek egységárával megegyezik.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) ponthoz: amennyiben az egyes termékek keretmennyiségei az adásvételi keretszerződés 48 hónapos
határozott időtartamának lejártát megelőzően teljes mértékben lehívásra kerülnek, és Ajánlatkérő opciót
nem kívánt lehívni, illetőleg a szerződést nem kívánta meghosszabbítani keretszerződés szerződésszerűen
szűnik meg.
II.2.1)
Elnevezés: „B” jelleggörbéjű min 15 kA megszakító képességűek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31211310-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Központi Raktár: 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NKM Áramhálózati Kft. részére „B” jelleggörbéjű min. 15 kA megszakító képességű kismegszakítók
beszerzése adásvételi keretszerződéssel.
A közbeszerzés az alábbi „B” jelleggörbéjű min. 15 kA megszakító képességű kismegszakítókat (a
továbbiakban: termékeket) foglalja magában, az adásvételi keretszerződés teljes, 48 hónapos időtartamára
vonatkozó tervezett keretmennyiséggel megadva:
1. termék: 25 A névleges áramerősségű kismegszakító: 2920 db
2. termék: 32 A névleges áramerősségű kismegszakító: 336 db
AK az egyes keretmennyiségek teljes mennyiségére lehívási kötelezettséget vállal.
Nyertes ajánlattevő köteles konszignációs készlet kialakítására AK telephelyén (NKM Központi Raktár 6728
Szeged, Napos út 12.) a keretszerz.tervezet szerint.
Ajánlatkérő előzetesen tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 48 hónapos határozott időtartam alatt 4
heti rendszerességgel összefoglalót készít a konszignációs készlet terhére lehívásra kerülő termékek
mennyiségéről.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok (KD) Műszaki leírás c. része tartalmazza.
(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 Üzemeltetési költség 10 év alatt (nettó HUF) 40
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen

Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban feltüntetett, beszerzésre kerülő összmennyiség
esetében fenntartja a jogot, hogy attól a szerződés teljes időtartama alatt + 30%-ban eltérjen.
Opcióként meghatározott mennyiség lehívásának feltétele: Ajánlatkérő abban az esetben hívhatja le
az opcióként megjelölt mennyiséget, amennyiben a termékek tervezett keretmennyiségei már teljes
mértékben megrendelésre kerültek. Ajánlatkérő nem köteles az opcionális mennyiségből lehívásra.
Az opciós mennyiség teljesítésére vonatkozó teljesítési határidő: az opciós mennyiségre vonatkozó
egyedi megrendelés kézhezvételétől számított 30 naptári nap.
Az opciós mennyiség lehívásának véghatárideje: a nem opciós mennyiség végteljesítési határideje,
azaz a szerződéses időtartam lejárta.
Ajánlatkérő a lehívást megelőzően 90 naptári nappal írásban értesíti az ajánlattevőt az opciós
mennyiség igénybevételéről, annak mértékéről, mely értesítés még nem a konkrét egyedi
megrendelés. Az adásvételi szerződés hatálya alatt opcionálisan lehívásra kerülő eszközök
egységára utolsó keretmennyiségből lehívásra kerülő termékek egységárával megegyezik.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) ponthoz: amennyiben az egyes termékek keretmennyiségei az adásvételi keretszerződés 48 hónapos
határozott időtartamának lejártát megelőzően teljes mértékben lehívásra kerülnek, és Ajánlatkérő opciót
nem kívánt lehívni, illetőleg a szerződést nem kívánta meghosszabbítani keretszerződés szerződésszerűen
szűnik meg.
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
x 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 245 - 604226
(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: „B” jelleggörbéjű min. 6 kA megszakító képességűek
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:
2020/05/12 (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: TRACON BUDAPEST Ipari, Kereskedelmi, Közvetítő és Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50692730
Postai cím: Pallag Utca 23.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
E-mail: antal.nagy@tracon.hu
Telefon: +36 309859231
Internetcím(ek): (URL) www.tracon.hu
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: 146249428
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 164320000
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: „C” jelleggörbéjű min. 6 kA megszakító képességűek
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:
2020/05/12 (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: TRACON BUDAPEST Ipari, Kereskedelmi, Közvetítő és Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50692730
Postai cím: Pallag Utca 23.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
E-mail: antal.nagy@tracon.hu
Telefon: +36 309859231
Internetcím(ek): (URL) www.tracon.hu
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: 15373800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17962916
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: Rész száma: 3 Elnevezés: „B” jelleggörbéjű min 15 kA megszakító képességűek
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 - 023796 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? )
A beérkezett ajánlatok száma: 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
( Közzétehető? )
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás első és második része eredményes volt.
1. Rész: Ajánlattevő és nyertes ajánlattevő: TRACON BUDAPEST Ipari, Kereskedelmi, Közvetítő és
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság; Székhelye: 2120 Dunakeszi Pallag Utca 23.; Adószám:
10406218-2-13.
2. Rész: Ajánlattevő és nyertes ajánlattevő: TRACON BUDAPEST Ipari, Kereskedelmi, Közvetítő és
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság; Székhelye: 2120 Dunakeszi Pallag Utca 23.; Adószám:
10406218-2-13.
3. Rész: Eredménytelen.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában
rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (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)

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8744/2020)
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: 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: Kovács Ilona Rita
Telefon: +36 204998147
E-mail: kovacsir@bkv.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bkv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://m3felujitas.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: M3 metró Dózsa Gy. út megálló akadálymentesítése
Hivatkozási szám: EKR001625772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45234125-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az M3 metrófelújítási projekt keretében tervezési és kiviteli szerződés megkötése a Dózsa György út
megálló és csatlakozó aluljáró akadálymentesítésére.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (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: 2020 - 3510 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 042 - 100192
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/26 (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: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/06/18 (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 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: 2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:

Kiegészítő szójegyzék

A Kbt. 55. § (1) szerint Ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételre nyitva álló határidőt 2020.
június 18. napján 10.00 órára a közbeszerzési dokumentumok változatlanul hagyása mellett.
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

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (8777/2020)
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: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49857935
Postai cím: Katona József Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1214
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): http://www.varosgazda.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biológiailag lebomló és lomhulladék elszállítása
Hivatkozási szám: EKR000335672020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90512000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. székhelyéről és
telephelyeiről, illetőleg alkalomszerűen Csepel közigazgatási területéről biológiailag lebomló hulladék (HAK
kód: 200201) elszállítása, valamint lomhulladék (HAK kód: 200307) szállítási munkák elvégzése, a hulladék
hivatalos hulladék-ártalmatlanító helyen történő elhelyezése.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (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: 2020 - 006753 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 077 - 182370
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

2020/04/17 (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 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése
A következő helyett:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62.§(1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének
hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan
valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bek.b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
Igazolási módok felsorolása és rövid ismertetése:
Az igazolási módokra a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.1-16.§-okban foglaltak irányadók.
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) pontjainak hatálya alá.
Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus űrlap
formájában rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag az
EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére,
e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja az ajánlatban becsatolásra
kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015.
(X.30.)Korm.rend. 4.§(1)bek.-nek megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015.(X. 30.)Korm.rend.15. §(1)bek. szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan
benyújtandó EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében az ajánlattevő gazdasági szereplő tölti
ki. [321/2015.(X.30.)Korm.rend.3.§(3a) bek.]
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend.15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem
állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani,
miszerint ajánlattevőnek (űrlap kitöltésével) nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. §
(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlattevő nem vesz igénybe
alvállalkozót.
A Kbt. 62.§(1)bek. a),b),e),h),j),l),n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok
fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő a Kbt.62.§(1)bek. q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattétel
napján ellenőrzi.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles
benyújtani, a Kbt.69.§(4)-(6)bek-ben foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek:321/2015.(X.30.)Korm.rend.III.Fejezet8.§-a, a Kbt.
62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt.62.§(1)kb) pontja szerint.
• a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek: 321/2015.(X.30.) Korm. rend. III. Fejezet 10. §a, a Kbt.62.§(1)kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. §(1)kb) pontja szerint.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

Alkalmassági követelmény: M/4: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes
hulladékgazdálkodási engedéllyel, amely az alábbi kódú hulladékok szállítására és/vagy
(be)gyűjtésére vonatkozik: HAK kód: 200307, HAK kód: 200201.
Igazolási mód: M/4. érvényes hulladékgazdálkodási engedély másolata
Részletes elvárás a közbeszerzési dokumentumok „Alkalmassági követelmények igazolása”
mellékletében.
Kbt.65.§(6)-(7),(9)és(11) bek. irányadó.
Helyesen:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62.§(1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének
hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan
valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bek.b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
Igazolási módok felsorolása és rövid ismertetése:
Az igazolási módokra a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.1-16.§-okban foglaltak irányadók.
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) pontjainak hatálya alá.
Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus űrlap
formájában rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag az
EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére,
e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja az ajánlatban becsatolásra
kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015.
(X.30.)Korm.rend. 4.§(1)bek.-nek megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015.(X. 30.)Korm.rend.15. §(1)bek. szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan
benyújtandó EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében az ajánlattevő gazdasági szereplő tölti
ki. [321/2015.(X.30.)Korm.rend.3.§(3a) bek.]
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend.15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem
állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani,
miszerint ajánlattevőnek (űrlap kitöltésével) nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. §
(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlattevő nem vesz igénybe
alvállalkozót.
A Kbt. 62.§(1)bek. a),b),e),h),j),l),n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok
fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő a Kbt.62.§(1)bek. q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattétel
napján ellenőrzi.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles
benyújtani, a Kbt.69.§(4)-(6)bek-ben foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek:321/2015.(X.30.)Korm.rend.III.Fejezet8.§-a, a Kbt.
62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt.62.§(1)kb) pontja szerint.
• a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek: 321/2015.(X.30.) Korm. rend. III. Fejezet 10. §a, a Kbt.62.§(1)kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. §(1)kb) pontja szerint.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
Alkalmassági követelmény: M/4: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes
hulladékgazdálkodási engedéllyel, amely az alábbi kódú hulladékok szállítására és (be)gyűjtésére
vonatkozik: HAK kód: 200307, HAK kód: 200201.
Igazolási mód: M/4. érvényes hulladékgazdálkodási engedély másolata
Részletes elvárás a közbeszerzési dokumentumok „Alkalmassági követelmények igazolása”
mellékletében.

Kbt.65.§(6)-(7),(9)és(11) bek. irányadó.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/06/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Kbt. 148. § alapján.
Karakterkorlát miatt a III.1.1) pontban az "Igazolási módok felsorolása és rövid ismertetése" leírás
kiegészítése:
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján (a kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolása során) Ajánlattevőknek/Kapacitást nyújtó
személyeknek/szervezeteknek az Ajánlatkérő Kbt.69.§(4)-(6) bekezdés szerinti felhívására
nyilatkozniuk kell, ha kívánják valamely Ajánlatkérő által az EKR-ben lefolytatott közbeszerzési
eljárásban korábban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét. Amennyiben az ajánlattevő/
kapacitást nyújtó személy/szervezet valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy
nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett
igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen
beazonosíthatóak legyenek.
A VI.3. pont folytatása:
A részajánlat tétel kizárásának indoka:
A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, valamint a
szerződés műszaki, szakmai egysége, és a gazdasági észszerűség, valamint a közpénzek hatékony
felhasználása okán a részajánlat-tétel lehetősége nem biztosított.
Helyesen:
Kbt. 148. § alapján.
Karakterkorlát miatt a III.1.1) pontban az "Igazolási módok felsorolása és rövid ismertetése" leírás
kiegészítése:
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján (a kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolása során) Ajánlattevőknek/Kapacitást nyújtó
személyeknek/szervezeteknek az Ajánlatkérő Kbt.69.§(4)-(6) bekezdés szerinti felhívására
nyilatkozniuk kell, ha kívánják valamely Ajánlatkérő által az EKR-ben lefolytatott közbeszerzési
eljárásban korábban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét. Amennyiben az ajánlattevő/
kapacitást nyújtó személy/szervezet valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy
nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett
igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen
beazonosíthatóak legyenek.
A VI.3. pont folytatása:
A részajánlat tétel kizárásának indoka:

A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, valamint a
szerződés műszaki, szakmai egysége, és a gazdasági észszerűség, valamint a közpénzek hatékony
felhasználása okán a részajánlat-tétel lehetősége nem biztosított.
III.1.1) pont szerinti M/4. követelmény vonatkozásában Ajánlatkérő rögzíti: Az előírt követelményt
Ajánlattevő több engedély benyújtásával is igazolhatja.
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: 2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/06/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Tekintettel arra, hogy az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában rögzített M/4 követelmény pontosításra
került, a Közbeszerzési dokumentumok, és annak mellékletei közül a szerződéstervezet, és az
alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó dokumentum M/4 követelményre vonatkozó
pontjai pontosításra 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

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társas (8682/2020)
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: Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52650510
Postai cím: Máta Major 48.
Város: Hortobágy,
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas-Tóth Mónika
Telefon: +36 52589110
E-mail: farkas-toth.monika@hortobagy.eu
Fax: +36 52589110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hortobagy.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarmány és alomanyag szállítása 2020-2021.
Hivatkozási szám: EKR000402192020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15700000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Alomszalma, kukoricaszár, réti széna, zab, bio szenázs, kutyatáp, bárány táp, lótáp, lóvitamin és egyéb
kiegészítő termékek, valamint faforgács szállítása
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (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: 2020 - 7355 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 084 - 198528
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

2020/04/27 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Bio szenázs szállítása: 1000 tonna mennyiségben (+30% opció)
Kecskés (Tiszacsege 0404/2. hrsz.): 300 t beszállítva kazalba rakva
Kungyörgy (Hortobágy 02674/1. hrsz.): 300 t, beszállítva kazalba rakva
Darassa (Balmazújváros 02060/6. hrsz.): 400 t, beszállítva kazalba rakva
Ajánlatkérő előírásai a szállítás tekintetében:
Összetétel:
Szárazanyag (g/kg): 250-350
Nyers fehérje (g/kg sza.): 75-85
Nyers hamu (g/kg sza.): 40-50
Nyers rost (g/kg sza.): 210-230
Cukor (g/kg sza.): 8-15
Keményítő: (g/kg sza.):10-18
Helyesen:
Bio szenázs szállítása: 1000 tonna mennyiségben
Kecskés (Tiszacsege 0404/2. hrsz.): 300 t beszállítva kazalba rakva
Kungyörgy (Hortobágy 02674/1. hrsz.): 300 t, beszállítva kazalba rakva
Darassa (Balmazújváros 02060/6. hrsz.): 400 t, beszállítva kazalba rakva
Ajánlatkérő előírásai a szállítás tekintetében:
Összetétel:
Szárazanyag (g/kg): 250-350
Nyers fehérje (g/kg sza.): 75-85
Nyers hamu (g/kg sza.): 40-50
Nyers rost (g/kg sza.): 210-230
Cukor (g/kg sza.): 8-15
Keményítő: (g/kg sza.):10-18
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/06/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:

II . 2 . 11
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: Opciók vannak
A következő helyett:
Igen
Helyesen:
Nem
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: 2020/06/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/06/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 11
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: Opciók ismertetése
A következő helyett:
Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott mennyiség +30%-ának megfelelő mennyiségű termék
megrendelésére jogosult, igényének megfelelően. Az opció lehívására nyitva álló határidő 2021.
február 28. napja.
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívás tartalma mellett
az 5. rész - Bio szenázs szállítása részben a szerződéstervezet 1.4 pontja törlésre került, az opció
törlése okán.

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

Mohácsi Tankerületi Központ (8797/2020)
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: Mohácsi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67921157
Postai cím: Szabadság Utca 4-6.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galambosi Tamás
Telefon: +36 308296848
E-mail: projekt.mohacs@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/mohacs
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villányi Általános Iskola épületeinek bővítése
Hivatkozási szám: EKR000215352020
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:
Villányi Általános Iskola épületeinek bővítése: Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
7773 Villány, Baross Gábor u. 1-3. és Rákóczi u. 11. sz. alatti épületeinek bővítése, részleges felújítása,
átalakítása. Baross Gábor u 1-3. sz alatti „A”jelű oktatási főépület bővítése, korszerűsítése „B” jelű épület
korszerűsítése villamos felújítással „C” jelű régi tornaterem bontása, Rákóczi u. 11. sz. alatti „D” jelű épület
tetőfelújítása, tornaszoba kialakítása.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (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: 2020 - 5919 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 067 - 158427

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/01 (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: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:

Kiegészítő szójegyzék

Dátum: 2020/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok módosításra kerültek.
Költségvetések: 1 költségvetés változott, a megelőző helyett JAV2 toldalékot kapott:
113 Villány_Baross_bővítés építészet_JAV helyett
113 Villány_Baross_bővítés építészet_JAV2
Műszaki leírás: feltöltésre került:
É-0M Helyszínrajz vill nyomvonal
V4_1 és 2 szaktantermi elosztó
A módosult költségvetés és műszaki dokumentumok az eredetiekkel megegyező helyre 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

Uzsoki Utcai Kórház (8630/2020)
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: Uzsoki Utcai Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27678820
Postai cím: Uzsoki Utca 29-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ficzere Andrea
Telefon: +36 14673744
E-mail: kozbeszerzes@uzsoki.hu
Fax: +36 12506770
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uzsoki.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uzsoki.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle orvosi gázok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001625842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24111500-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Elnevezés:
Adásvételi keretszerződés különféle orvosi gázok beszerzésére 2 részben.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (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: 2020 - 004209 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 051 - 120428
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/10 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
I.
240.000 m3 cseppfolyós egészségügyi oxigén szállítása 24 hónapra egyenletes ütemezésben
Ajánlatkérő telephelyére, amit a cseppfolyós oxigénnek az Ajánlatkérőhöz kihelyezett tárolótartályba
történő átfejtésével kell teljesíteni.
Ajánlattevő biztosítja:
Ajánlattevő az ajánlatban csatolja a termék biztonsági adatlapját.
Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő telephelyén történő biztonságos tároláshoz szükséges 1db min.
4,5 bruttó m3 és max 12 bruttó m3-es tartályt (továbbiakban: Tartály) - és az ahhoz szükséges
valamennyi berendezést, tartozékot -, telepít a 8. pontban meghatározott teljesítési helyre a
szerződés időtartamára. A Tartály befogadására rendelkezésre álló terület mérete: 4 m * 5 m.
Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő telephelyén történő biztonságos tároláshoz szükséges 1db
max. 150 m3/h teljesítményű elpárologtatót (a továbbiakban Hidegellátó Berendezést), a felhívás 8.
pontjában meghatározott teljesítési helyen Ajánlatkérő használatába adja a szerződés időtartamára.
Nyertes Ajánlattevő a cseppfolyós egészségügyi tartályra köteles tartályfigyelő (telemetria) rendszert
telepíteni, melyel az Ajánlatkérő oxigénellátásának üzembiztonságát tudja növelni.
Nyertes Ajánlattevő a cseppfolyós egészségügyi oxigén telepített tartályból történő szolgáltatását a
Tartály és Hidegellátó Berendezés telepítését és engedélyeztetést követően – amennyiben ezekkel
még nem rendelkezik –,a szerződéskötéstől számított legkésőbb 40. napon megkezdi.
Nyertes Ajánlattevő a folyamatos gázszolgáltatás biztosítása érdekében a cseppfolyós oxigén
tartályból való szolgáltatásának megkezdéséig –az üzemkiesés teljes időtartamára – vállalja az
oxigén palackos pótlását, a palackok kiszállítását és rákötését az Ajánlatkérő tartalék oxigénellátó
rendszerére, mely szolgáltatás cseppfolyós oxigén egységáron kerül elszámolásra.
A megajánlott cseppfolyós termék tisztasága min. 99,5 %.
Egyebekben Ajánlattevő szavatolja, hogy a termék minősége megfelel az előírásoknak, amit a
szállításkor átadott műbizonylattal szükséges igazolni.
A mennyiség elszámolása 15 Co, 1 bar nyomású gázhalmazállapotú köbméterben történik.
Az átszámítás faktorok a következők: 1 kg. Oxigén 0,75 m3 (15 Co, 1 bar) mennyiségnek felel meg.
A nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követő 5 napon belül csatolja a cseppfolyós oxigén
tárolótartály és a hozzá tartozó 1 db max. 150 m3/h teljesítményű elpárologtató telepítés
folyamatának leírását, a telepítés elképzelésének műszaki tervét.
***
II.
A Vl.4.3) II. pont folytatása:
22. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – illetve fenntartó
által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet,
ezért AK a szerződésben a következő bontó feltételt köti ki:
AK szerződéses kötelezettséget kizárólag Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116.
§ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés
tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési
eljárásban vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás
keretében, keret megállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy
összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből
AKnak semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
Helyesen:
I.
240.000 m3 cseppfolyós egészségügyi oxigén szállítása 24 hónapra egyenletes ütemezésben
Ajánlatkérő telephelyére, amit a cseppfolyós oxigénnek az Ajánlatkérőhöz kihelyezett tárolótartályba
történő átfejtésével kell teljesíteni.

Ajánlattevő biztosítja:
Ajánlattevő az ajánlatban csatolja a termék biztonsági adatlapját.
Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő telephelyén történő biztonságos tároláshoz szükséges 1db
legalább 6 m3-es tartályt (továbbiakban: Tartály) - és az ahhoz szükséges valamennyi berendezést,
tartozékot -, telepít a 8. pontban meghatározott teljesítési helyre a szerződés időtartamára. A Tartály
befogadására rendelkezésre álló terület mérete: 4 m * 5 m.
Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő telephelyén történő biztonságos tároláshoz szükséges 1db
max. 150 m3/h teljesítményű elpárologtatót (a továbbiakban Hidegellátó Berendezést), a felhívás 8.
pontjában meghatározott teljesítési helyen Ajánlatkérő használatába adja a szerződés időtartamára.
Nyertes Ajánlattevő a cseppfolyós egészségügyi tartályra köteles tartályfigyelő (telemetria) rendszert
telepíteni, melyel az Ajánlatkérő oxigénellátásának üzembiztonságát tudja növelni.
Nyertes Ajánlattevő a cseppfolyós egészségügyi oxigén telepített tartályból történő szolgáltatását a
Tartály és Hidegellátó Berendezés telepítését és engedélyeztetést követően – amennyiben ezekkel
még nem rendelkezik –,a szerződéskötéstől számított legkésőbb 40. napon megkezdi.
Nyertes Ajánlattevő a folyamatos gázszolgáltatás biztosítása érdekében a cseppfolyós oxigén
tartályból való szolgáltatásának megkezdéséig –az üzemkiesés teljes időtartamára – vállalja az
oxigén palackos pótlását, a palackok kiszállítását és rákötését az Ajánlatkérő tartalék oxigénellátó
rendszerére, mely szolgáltatás cseppfolyós oxigén egységáron kerül elszámolásra.
A megajánlott cseppfolyós termék tisztasága min. 99,5 %.
Egyebekben Ajánlattevő szavatolja, hogy a termék minősége megfelel az előírásoknak, amit a
szállításkor átadott műbizonylattal szükséges igazolni.
A mennyiség elszámolása 15 Co, 1 bar nyomású gázhalmazállapotú köbméterben történik.
Az átszámítás faktorok a következők: 1 kg. Oxigén 0,75 m3 (15 Co, 1 bar) mennyiségnek felel meg.
A nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követő 5 napon belül csatolja a cseppfolyós oxigén
tárolótartály és a hozzá tartozó 1 db max. 150 m3/h teljesítményű elpárologtató telepítés
folyamatának leírását, a telepítés elképzelésének műszaki tervét.
***
II.
A Vl.4.3) II. pont folytatása:
22. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – illetve fenntartó
által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet,
ezért AK a szerződésben a következő bontó feltételt köti ki:
AK szerződéses kötelezettséget kizárólag Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116.
§ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés
tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési
eljárásban vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás
keretében, keret megállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy
összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből
AKnak semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:

. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá a T. Gazdasági Szereplőket, hogy módosította
1) az 1. közbeszerzési rész vonatkozásában az Ajánlati felhívás II.2.4) I. pontját;
2) az Ajánlati felhívás IV.2.2) és IV.27) pontjait (ajánlattételi határidő);
3) az 1. közbeszerzési rész vonatkozásában a Műszaki Leírást;
4) az 1. közbeszerzési rész vonatkozásában a Szerződéstervezet II. fejezet 1. pont 1.2. alpontját.
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

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (8762/2020)
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: 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: Greffné Nyári Ágnes
Telefon: +36 306273791
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE-KKT 1.sz.Belgyógy. Klinika felújítás,átalakítás
Hivatkozási szám: EKR001475122019
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: SE-KKT 1.sz.Belgyógy. Klinika felújítás,átalakítás
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 fő helyszíne: Semmelweis Egyetem-Külső Klinikai Tömb 1.számú
Belgyógyászati Klinika felújítása, átalakítása (1083 Budapest, Korányi Sándor utca 2/a, hrsz:
36177/1)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A felújítási és átalakítási munkákat az épület négy szintjén (alagsor, földszint, I. és II. emelet) kell végezni, az
átalakítandó helységcsoportok alapterülete 961 m2.
Elvégzendő főbb feladatok:
- belső bontási munkák
- új fürdők kialakítása
- kórtermek felújítása és átalakítása
- külső és belső nyílászárók felújítása
- válaszfalak építése
- burkolatok cseréje

- festés
- gépészet (fűtés, víz, csatorna, szellőzés) korszerűsítése
- split klímás légkondicionálás kialakítása
- erősáramú rendszerek átépítése
- épületautomatikai rendszer, nővérhívó rendszer átalakítása és felújítása
- új ágysávok kialakítása orvosi gázzal (oxigén és sűrített levegő) és nővérhívóval
- takarítás
Fentiek részletezése a Műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
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: 2020 /S 008 - 012986
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SE-KKT 1.sz.Belgyógy. Klinika felújítás,átalakítás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/12/31 (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: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65097353
Postai cím: Ipar Körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Internetcím(ek): (URL) www.fesz.hu
Fax: +36 99511879
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 428575374 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2020. május 12.
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:
2020/05/18 (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:
45000000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem-Külső Klinikai Tömb 1.számú
Belgyógyászati Klinika felújítása, átalakítása (1083 Budapest, Korányi Sándor utca 2/a, hrsz:
36177/1)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A felújítási és átalakítási munkákat az épület négy szintjén (alagsor, földszint, I. és II. emelet) kell végezni, az
átalakítandó helységcsoportok alapterülete 961 m2.
Elvégzendő főbb feladatok:
- belső bontási munkák
- új fürdők kialakítása
- kórtermek felújítása és átalakítása
- külső és belső nyílászárók felújítása
- válaszfalak építése
- burkolatok cseréje
- festés
- gépészet (fűtés, víz, csatorna, szellőzés) korszerűsítése
- split klímás légkondicionálás kialakítása
- erősáramú rendszerek átépítése
- épületautomatikai rendszer, nővérhívó rendszer átalakítása és felújítása
- új ágysávok kialakítása orvosi gázzal (oxigén és sűrített levegő) és nővérhívóval
- takarítás
Fentiek részletezése a Műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/15 (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: 428575374
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65097353
Postai cím: Ipar Körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Internetcím(ek): (URL) www.fesz.hu
Fax: +36 99511879
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): 1. Az Egyedi Szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A teljesítés kötbérterhes véghatárideje: 2020. június 15.”
2. Az Egyedi Szerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Fizetési ütemezés: A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a jelen egyedi szerződés szerződésszerű
teljesítése ellenében Vállalkozói díj illeti meg, amely az alábbiak szerint esedékes:
a) 1. számla: a nettó Vállalkozói díj 25%-a (huszonöt százaléka), azaz 107.143.844 Ft + áfa, azaz
[egyszázhétmillió-egyszáznegyvenháromezer-nyolcszáznegyvennégy] forint plusz általános forgalmi
adó; esedékessége: a Kivitelezés 25%-os (huszonöt százalékos) készültségi foka szerződésszerű
és teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően;
b) 2. számla: a nettó Vállalkozói díj 25%-a (huszonöt százaléka), azaz 107.143.844 Ft + áfa, azaz
[egyszázhétmillió-egyszáznegyvenháromezer-nyolcszáznegyvennégy] forint plusz általános forgalmi
adó; esedékessége: a Kivitelezés 50%-os (ötven százalékos) készültségi foka szerződésszerű és
teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően;
c) 3. számla: a nettó Vállalkozói díj 25%-a (huszonöt százaléka), azaz 107.143.843 Ft + áfa, azaz
[egyszázhétmillió-egyszáznegyvenháromezer-nyolcszáznegyvenhárom] forint plusz általános
forgalmi adó; esedékessége: a Kivitelezés 75%-os (hetvenöt százalékos) készültségi foka
szerződésszerű és teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően;
d) Végszámla: a nettó Vállalkozói díj 25%-a (huszonöt százaléka), azaz 107.143.843 Ft + áfa,
azaz [egyszázhétmillió-egyszáznegyvenháromezer-nyolcszáznegyvenhárom] forint plusz általános
forgalmi adó továbbá a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke; esedékessége: a
Kivitelezés 100%-os (százszázalékos) készültségi foka szerződésszerű és teljesítésigazolással
igazolt teljesítését követően, amennyiben a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás
befejeződött, a szükséges engedélyek beszerzésre kerültek, valamint a Jólteljesítési Biztosíték a
Megrendelő részére átadásra került;”
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 szerződésmód. jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdésének
c) pontja. A kivitelezés megkezdését követően a bontási munkák során olyan műszaki
szükségességből eredő pótmunkák elvégzése vált szükségessé, amely munkák felmerülésével

a Vállalkozó a tervek szakembertől elvárható fokozott gondossággal történő szakmai
áttanulmányozása és a helyszíni bejárás ellenére az ajánlattétel során nem számolhatott, a munkák
a bontást követően, a bontás során feltárt műszaki állapotból is eredően váltak előre nem látható
módon szükségessé. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a betegellátás zavartalanságának
biztosítása érdekében az elvárható leghatékonyabb munkaszervezési módszerek mellett sem
tudott folyamatosan munkát végezni, a betegellátás zavartalanságának biztosítása érdekében
mindösszesen 16 munkanapon át a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból a munkavégzés az
érintett napokon részben v egészben korlátozott volt. Ezért a teljesítési határidő módosítása indokolt.
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: 428575374 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 428575374 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

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (8769/2020)
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: 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: Greffné Nyári Ágnes
Telefon: +36 306273791
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE-KKT 1.sz.Sebészeti Klinika felújítás,átalakítás
Hivatkozási szám: EKR001475672019
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: SE-KKT 1.sz.Sebészeti Klinika felújítás,átalakítás
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 fő helyszíne: Semmelweis Egyetem-Külső Klinikai Tömb 1.számú
Sebészeti Klinika felújítása, átalakítása (1083 Budapest, Üllői út 78, hrsz: 36177/1)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A felújítási és átalakítási munkákat az épület öt szintjén (alagsor, földszint, I., II. és III. emelet), 12 db
különálló területen kell végezni.
Elvégzendő főbb feladatok:
- bontási munkák: gipszkarton válaszfal, gipszkarton álmennyezet, csempeburkolat bontása
- festés, mázolás
padló és oldalfal burkolás
- erősáramú kábelezés és csatlakozók kiépítése
- informatikai rendszer kiépítése
- orvosi gázok nyomvonalának átalakítása
- takarítás

Fentiek részletezése a Műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
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: 2020 /S 008 - 012983
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SE-KKT 1.sz.Sebészeti Klinika felújítás,átalakítás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/12/31 (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: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65097353
Postai cím: Ipar Körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Internetcím(ek): (URL) www.fesz.hu
Fax: +36 99511879
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 586852577 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2020. május 12.
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:
2020/05/18 (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:
45000000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem-Külső Klinikai Tömb 1.számú
Sebészeti Klinika felújítása, átalakítása (1083 Budapest, Üllői út 78, hrsz: 36177/1)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A felújítási és átalakítási munkákat az épület öt szintjén (alagsor, földszint, I., II. és III. emelet), 12 db
különálló területen kell végezni.
Elvégzendő főbb feladatok:
- bontási munkák: gipszkarton válaszfal, gipszkarton álmennyezet, csempeburkolat bontása
- festés, mázolás
padló és oldalfal burkolás
- erősáramú kábelezés és csatlakozók kiépítése
- informatikai rendszer kiépítése
- orvosi gázok nyomvonalának átalakítása
- takarítás
Fentiek részletezése a Műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/19 (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: 586852577
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65097353
Postai cím: Ipar Körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@fesz.hu

Telefon: +36 99511860
Internetcím(ek): (URL) www.fesz.hu
Fax: +36 99511879
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): 1. Az Egyedi Szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A teljesítés kötbérterhes véghatárideje: 2020. június 19.”
2. Az Egyedi Szerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Fizetési ütemezés: A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a jelen egyedi szerződés szerződésszerű
teljesítése ellenében Vállalkozói díj illeti meg, amely az alábbiak szerint esedékes:
a) 1. számla: a nettó Vállalkozói díj 25%-a (huszonöt százaléka), azaz 146.713.145 Ft + áfa, azaz
[egyszáznegyvenhatmillió-hétszáztizenhárom-egyszáznegyvenöt] forint plusz általános forgalmi adó;
esedékessége: a Kivitelezés 25%-os (huszonöt százalékos) készültségi foka szerződésszerű és
teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően;
b) 2. számla: a nettó Vállalkozói díj 25%-a (huszonöt százaléka), azaz 146.713.144 Ft + áfa, azaz
[egyszáznegyvenhatmillió-hétszáztizenhárom-egyszáznegyvennégy] forint plusz általános forgalmi
adó; esedékessége: a Kivitelezés 50%-os (ötven százalékos) készültségi foka szerződésszerű és
teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően;
c) 3. számla: a nettó Vállalkozói díj 25%-a (huszonöt százaléka), azaz 146.713.144 Ft + áfa, azaz
[egyszáznegyvenhatmillió-hétszáztizenhárom-egyszáznegyvennégy] forint plusz általános forgalmi
adó; esedékessége: a Kivitelezés 75%-os (hetvenöt százalékos) készültségi foka szerződésszerű és
teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően;
d) Végszámla: a nettó Vállalkozói díj 25%-a (huszonöt százaléka), azaz 146.713.144 Ft + áfa,
azaz [egyszáznegyvenhatmillió-hétszáztizenhárom-egyszáznegyvennégy] forint plusz általános
forgalmi adó továbbá a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke; esedékessége: a
Kivitelezés 100%-os (százszázalékos) készültségi foka szerződésszerű és teljesítésigazolással
igazolt teljesítését követően, amennyiben a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás
befejeződött, a szükséges engedélyek beszerzésre kerültek, valamint a Jólteljesítési Biztosíték a
Megrendelő részére átadásra került;”
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 szerződésmód. jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdésének
c) pontja. A kivitelezés megkezdését követően a bontási munkák során olyan műszaki
szükségességből eredő pótmunkák elvégzése vált szükségessé, amely munkák felmerülésével
a Vállalkozó a tervek szakembertől elvárható fokozott gondossággal történő szakmai
áttanulmányozása és a helyszíni bejárás ellenére az ajánlattétel során nem számolhatott, a munkák
a bontást követően, a bontás során feltárt műszaki állapotból is eredően váltak előre nem látható
módon szükségessé. Ezért a teljesítési határidő módosítása indokolt.
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: 586852577 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 586852577 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

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8540/2020)
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: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Deim-Szabó Gábor
Telefon: +36 70 390 86 86
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
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos és fogaskerekű járművek mechanikus fékalkatrészeinek beszerzése
Hivatkozási szám: BKV Zrt. T-162/15.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34322000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Villamos járművek egyéb mechanikus fékalkatrészeinek beszerzése
Rész száma: 7. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Villamos járművek egyéb mechanikus fékalkatrészeinek beszerzése, tervezett mennyiség: 18 860db/48
hónap.
A beszerzendő mennyiségek a szerződés időtartama alatt - 50 %-kal változhatnak.
(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: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 115 - 204470
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-162/15. Rész száma: 7. rész Elnevezés: Villamos járművek egyéb mechanikus
fékalkatrészeinek beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/05/10 (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: V-Mobil Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tatárszentgyörgyi út 14.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2373
Ország: HU
E-mail: vmobil@upcmail.hu
Telefon: 06 29 368 912
Internetcím(ek): (URL) vmobil@upcmail.hu
Fax: 06 29 368 912
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 137 297 000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás 2020. május 8-án került aláírásra.
A szerződés módosítására a Kbt.141.§ (6) bekezdése alapján került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: 06-1-8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 06-1-8828593
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.§ (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 utca 5.

Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: 06-1-8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 06-1-8828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

34322000-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos járművek egyéb mechanikus fékalkatrészeinek beszerzése, tervezett mennyiség: 18 860db/48
hónap.
A beszerzendő mennyiségek a szerződés időtartama alatt - 50 %-kal változhatnak.
(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: 48 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: 137 297 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Mobil Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tatárszentgyörgyi út 14.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2373
Ország: HU
E-mail: vmobil@upcmail.hu
Telefon: 06 29 368 912
Internetcím(ek): (URL) vmobil@upcmail.hu
Fax: 06 29 368 912
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A keretszerződés időbeli hatálya meghosszabbításra került a keretszerződés 3.1. pontjában
rögzített mennyiség eléréséig. A szerződésmódosítás
nem érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt. A szerződés értéke nem változik.
VII.2.2) A módosítás okai
x 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: Az ajánlatkérő által a fővárosi közösségi
közlekedésben üzemeltetett villamosok üzembiztonságát szolgáló javításokhoz nélkülözhetetlen
az alkatrészek beszerzése. A villamosok rendelkezésre állása és utasbiztonsága érdekében a
szállítandó pótalkatrészeket megfelelő minőségben a szerződéses partner tudja biztosítani.
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:
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: 137 297 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 137 297 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (8822/2020)
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: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58265622
Postai cím: Kőrösi Út. 190.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Sándor
Telefon: +36 29340010
E-mail: dr.meszarossandor@dpmv.hu
Fax: +36 29341518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dpmv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretszerződés szakmai anyagok beszerzésére
Hivatkozási szám: EKR000467652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Öntvény idomok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):

42130000-9

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

42130000-9

További tárgyak:
44132000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2360 Gyál, Kőrösi Út. 190.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni a közbeszerzési dokumentáció részét képező tétellistában szereplő
öntvényidomokra. Ajánlatkérő 36 hónapos időtartamú, értékalapú keretszerződést kíván kötni nettó
21.163.740 Ft keretösszeg figyelembevételével. Ajánlatkérő ezen keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő által beszerzendő anyagok a szerződés teljes időtartamára kalkulált, tájékoztató
jellegű mennyiségei az alábbiak:
Különböző típusú és méretű öntvényidomok: 1.014 db.
Az egyes beszerzendő anyagok elvárt műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles konszignációs raktár működtetésére a szerződés teljes időtartama alatt, az
Ajánlatkérő saját tulajdonában álló raktárhelyiségben. A konszignációs raktárban a nyertes ajánlattevő a
tárgyhónap utolsó napján köteles legalább az árazótáblázatban „minimális készlet” oszlopban megjelölt

darabszámú terméket tárolni, és azt kivételezés esetén a következő tárgyhónap utolsó napjáig újra feltölteni.
A konszignációs raktárból Ajánlatkérő által kivételezett termékekkel Felek a tárgyhónap utolsó napján
számolnak el, számla kiállítására nyertes ajánlattevő kizárólag a kivételezett termékek tekintetében jogosult.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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: 2020 /S 064 - 152753
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Öntvény idomok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/12/12 (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: 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/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 21163740 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2020.04.23. A szerződésmódosítás jogcíme: Felek
a szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdésének megfelelően módosítják, tekintettel arra, hogy a
módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem haladja meg sem az 1. pont szerint
közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos uniós értékhatárt (nettó 68.655.860 Ft), sem az
eredeti szerződés értékének 10 %-át. Az eredeti keretszerződés 1.2. pontban rögzített teljes értéke
nettó 21.163.740 Ft volt.
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:
2020/05/18 (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):

42130000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

42130000-9

További tárgyak:
44132000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2360 Gyál, Kőrösi Út. 190.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni a közbeszerzési dokumentáció részét képező tétellistában szereplő
öntvényidomokra. Ajánlatkérő 36 hónapos időtartamú, értékalapú keretszerződést kíván kötni nettó
21.163.740 Ft keretösszeg figyelembevételével. Ajánlatkérő ezen keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő által beszerzendő anyagok a szerződés teljes időtartamára kalkulált, tájékoztató
jellegű mennyiségei az alábbiak:
Különböző típusú és méretű öntvényidomok: 1.014 db.
Az egyes beszerzendő anyagok elvárt műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles konszignációs raktár működtetésére a szerződés teljes időtartama alatt, az
Ajánlatkérő saját tulajdonában álló raktárhelyiségben. A konszignációs raktárban a nyertes ajánlattevő a
tárgyhónap utolsó napján köteles legalább az árazótáblázatban „minimális készlet” oszlopban megjelölt
darabszámú terméket tárolni, és azt kivételezés esetén a következő tárgyhónap utolsó napjáig újra feltölteni.
A konszignációs raktárból Ajánlatkérő által kivételezett termékekkel Felek a tárgyhónap utolsó napján
számolnak el, számla kiállítására nyertes ajánlattevő kizárólag a kivételezett termékek tekintetében jogosult.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 21163740
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
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/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés módosításának indoka a szerződéskötést
követően bekövetkező, sem Vevő sem Eladó számára előre nem látható árfolyamváltozás mértéke,
tekintettel arra, hogy Eladó valamennyi általa megajánlott terméket külföldi gyártótól szerzi be, euró
alapú elszámolásban. A szerződés megkötésének napján (2019.12.12.) irányadó, Magyar Nemzeti
Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam 329,56 Ft/EUR volt, míg a jelen szerződésmódosítás
aláírásának napján ugyanezen árfolyam 357,04 Ft, amely 8,3 %-os emelkedésnek felel meg.
Felek megállapodnak továbbá, hogy a 340 Ft/EUR árfolyamot tekintik olyan értéknek, amelynek
lehetőségével Eladónak saját kockázatából fakadóan az ajánlattétel során számolnia kellett, ezért az
áremelés mértékeként a tényleges árfolyamnövekedés (8,3 %) és ezen saját kockázati érték (3,2 %)
különbözetét határozzák meg, és ennek megfelelően a szerződéses egységárakat 5,1 %-al növelik.
2. Az eredeti szerződés 1. sz. mellékletét képező tétellista és egységártáblázat helyébe a
szerződésmódosítás mellékletét képező egységártáblázat lép.
3. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy a szerződésmódosítás automatikusan hatályát
veszti, amennyiben a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam azon érték alá
esik, amellyel Eladónak saját kockázatából fakadóan számolnia kellett (340 Ft/EUR). Ezen feltétel
bekövetkezését követő naptól kezdődően Felek az eredeti szerződésben foglalt egységárakat
tekintik irányadónak a szerződés hátralévő időtartamára vonatkozóan.
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: Felek a szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdésének megfelelően
módosítják, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem
haladja meg sem az 1. pont szerint közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos uniós értékhatárt
(nettó 68.655.860 Ft), sem az eredeti szerződés értékének 10 %-át. Az eredeti keretszerződés 1.2.
pontban rögzített teljes értéke nettó 21.163.740 Ft volt.
A szerződés módosításának indoka a szerződéskötést követően bekövetkező, sem Vevő sem
Eladó számára előre nem látható árfolyamváltozás mértéke, tekintettel arra, hogy Eladó valamennyi
általa megajánlott terméket külföldi gyártótól szerzi be, euró alapú elszámolásban. A szerződés
megkötésének napján (2019.12.12.) irányadó, Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos
devizaárfolyam 329,56 Ft/EUR volt, míg a jelen szerződésmódosítás aláírásának napján ugyanezen
árfolyam 357,04 Ft, amely 8,3 %-os emelkedésnek felel meg.
VII.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében –
az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 21163740 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 21163740 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

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8432/2020)
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: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01930
Postai cím: Tanácsház utca 7.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lendvai Beáta
Telefon: +36 20368 0287
E-mail: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +3684501263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.univerzalbeszerzo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.univerzalbeszerzo.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A szennyvízrendszerekben meghibásodott szennyvízszivattyúk eseti javítása, valamint
aszennyvízátemelőkben üzemelő szennyvízszivattyúk éves karbantartása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50510000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A szennyvízrendszerekben meghibásodott szennyvízszivattyúk eseti javítása, valamint
aszennyvízátemelőkben üzemelő szennyvízszivattyúk éves karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés fő helyszíne: Javítás esetében: Balatonszéplak- alsó, Központi Raktár.
8609 Balatonszéplak-alsó, Tóközi bejáró. Éves karbantartása esetében: DRV Zrt. teljes üzemeltetési
területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A szennyvízrendszerekben meghibásodott szennyvízszivattyúk javítása, valamint a szennyvízátemelőkben
üzemelő szennyvízszivattyúk éves karbantartása.
Teljesítési határidő szennyvíz szivattyú javítás esetében:
1. teljesítmény tartomány szerint, amely 1,0 kW-10 kW: 15 munkanap;
2. teljesítmény tartomány szerint, amely 10,01 kW- 25 kW: 20 munkanap;
3. teljesítmény tartomány szerint, amely 25,01 kW-tól és felette: 25 munkanap.
Teljesítési határidő szennyvízátemelőkben üzemelő szennyvízszivattyúk karbantartása esetében:
A karbantartási ütemterv alapján a megadott kapcsolattartóval történő egyeztetés szerint.

A szivattyújavítás folyamata:
- a DRV Zrt. üzemeltetési szakterülete üzembiztonsági megfontolásai alapján kerülnek kijelölésre a javítandó
szivattyúk,
- a Vállalkozó heti ütemezésben szállítja el a javítandó szivattyúkat a tárgyi eszköz raktárból és szállítja
vissza a javított szivattyúkat ugyanoda,
- a javításra kijelölt, meghibásodott szivattyún, szivattyúkon állapotfelmérést végez, és a szükséges
javításokról részletes összefoglalót, tételes ajánlatot küld a megrendelő képviselőjének az átvételt követő
1 héten belül. Több szivattyú egyidejű beszállítása estén DRV Zrt. meghatározhatja a szivattyú kezelés
sorrendjét.Az összefoglalóban szerepelnie kell a cserélendő és/vagy javítandó alkatrészek listájának,
illetve az egyes munkafolyamatok és anyagárak összegének. Nagy értékű javítások (felújításoknak
minősülőbeavatkozások)esetén javaslatot köteles tenni a javítandóval megegyező műszaki paraméterű új
szivattyúbeszerzésére, annak árának közlésével, amely javaslatot az összefoglaló mellé csatol,
- a Vállalkozó minden esetben köteles ellenőrizni a tárgyi szivattyú hőkioldó kábelezését, annak hiánya estén
azt pótolni,
- amennyiben nincs beépítve hőérzékelő és a szivattyú alkalmas ennek fogadására, akkor Vállalkozónak be
kell építenie az érzékelőt kábelezéssel együtt,
- a javítás megrendelése esetén a szivattyút, a megrendeléstől számítva a megrendelés szerinti határidőn
belül megjavítva visszaszállítja a tárgyi eszköz raktárba,
- a Vállalkozó digitális, fényképes dokumentálást végez a szivattyújavítás előtt és után a beavatkozást
igénylő,feltárt hibák külön rögzítésével, melyet elhelyez az internetes tárhelyen,
- amennyiben a javítás gazdaságtalan, és a Megrendelő a javítást nem rendeli meg 60 naptári napon
belül,úgy a szivattyút összeszerelve a Vállalkozó köteles a 60 napot követő 2 héten belül a Megrendelő
raktárába visszaszállítani. Az állapotfelmérés egységdíját a szivattyú javítás díjtáblázatában kell megadni,
- amennyiben a szivattyú javítása gazdaságtalan Vállalkozó új szivattyú beszerzésre vonatkozó műszaki
javaslatot ad Megrendelőnek, melyben megadja a meghibásodott szivattyú helyettesítésére alkalmas
berendezés műszaki adatait, árát.
A Vállalkozó feladata, hogy évente 1 alkalommal, az átemelőkbe épített szennyvíz szivattyúk karbantartását
az alábbi ellenőrzőlista alapján elvégezze. A szennyvíz szivattyúk karbantartási tevékenységének költség
tervezése során az alábbi résztevékenységeket veheti figyelembe az Ajánlattevő:
- Tárgyi helyszínre történő kiszállás (gépjármű költség),
- Az átemelőben lévő szivattyúk kiszerelése, kiemelése (munkadíj, szükség szerinti gépköltség),
- Szivattyúk ellenőrzése, kisjavítása, próbajáratása (munkadíj, szükség szerinti anyagköltség),
- Szivattyúk visszaépítése (munkadíj, szükség szerinti gépköltség),
- A beépítés gépészeti környezetének szemrevételezéssel történő ellenőrzése (munkadíj),
- Jegyzőkönyv készítése (munkadíj),
- A helyszínen feltárt hibákat, javasolt beavatkozásokat a jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges,
- Digitális fényképes dokumentálás a szivattyúellenőrzés előtt és után a beavatkozást igénylő, feltárt hibák
külön rögzítésével.
Az átemelőkben üzemelő szennyvíz szivattyúk éves karbantartásának szakmai szempontjai és további
információk a Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 117 - 266896
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - A szennyvízrendszerekben
meghibásodott szennyvízszivattyúk javítása, valaminta szennyvízátemelőkben üzemelő szennyvízszivattyúk
éves karbantartása tárgyban
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/05/24 (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: Grundfos South East Europe Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tópark u. 8.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Bakony Búvárszivattyú Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: külterület hrsz.: 073/15.
Város: Nyírád
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8454
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 700000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószáma:
Grundfos South East Europe Kft. (székhelye: 2045 Törökbálint, Tópark u. 8., adószáma:
10764211-2-13) és Bakony Búvárszivattyú Kft. (székhelye: 8454 Nyirád, külterület hrsz.: 073/15.,
adószáma: 12949524-2-19) közös ajánlattevők
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. Grundfos South East Europe Kft. (székhelye: 2045 Törökbálint, Tópark u. 8., adószáma:
10764211-2-13) és Bakony Búvárszivattyú Kft. (székhelye: 8454 Nyirád, külterület hrsz.: 073/15.,
adószáma: 12949524-2-19)közös ajánlattevők
2. Collin Center Plusz Kft. (székhelye: 2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 2/A., adószáma:
11474810-2-11)
3. VABEKO Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Fő u. 260.,
adószáma:10484830-2-14) és a VETRAFORCE Szerelő Kft. (székhelye: 1151 Budapest, Mogyoród
útja 42., adószáma:22962629-2-42) közös ajánlattevők
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a
szempontok megnevezése: --A megkötésre kerülő vállalkozási keretszerződés további 12 hónap időtartamra meghosszabbítható.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5. szám
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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. szám
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (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):

50510000-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50510000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés fő helyszíne: Javítás esetében: Balatonszéplak- alsó, Központi Raktár.
8609 Balatonszéplak-alsó, Tóközi bejáró. Éves karbantartása esetében: DRV Zrt. teljes üzemeltetési
területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szennyvízrendszerekben meghibásodott szennyvízszivattyúk javítása, valamint a szennyvízátemelőkben
üzemelő szennyvízszivattyúk éves karbantartása.
Teljesítési határidő szennyvíz szivattyú javítás esetében:
1. teljesítmény tartomány szerint, amely 1,0 kW-10 kW: 15 munkanap;
2. teljesítmény tartomány szerint, amely 10,01 kW- 25 kW: 20 munkanap;
3. teljesítmény tartomány szerint, amely 25,01 kW-tól és felette: 25 munkanap.
Teljesítési határidő szennyvízátemelőkben üzemelő szennyvízszivattyúk karbantartása esetében:
A karbantartási ütemterv alapján a megadott kapcsolattartóval történő egyeztetés szerint.
A szivattyújavítás folyamata:
- a DRV Zrt. üzemeltetési szakterülete üzembiztonsági megfontolásai alapján kerülnek kijelölésre a javítandó
szivattyúk,
- a Vállalkozó heti ütemezésben szállítja el a javítandó szivattyúkat a tárgyi eszköz raktárból és szállítja
vissza a javított szivattyúkat ugyanoda,
- a javításra kijelölt, meghibásodott szivattyún, szivattyúkon állapotfelmérést végez, és a szükséges
javításokról részletes összefoglalót, tételes ajánlatot küld a megrendelő képviselőjének az átvételt követő
1 héten belül. Több szivattyú egyidejű beszállítása estén DRV Zrt. meghatározhatja a szivattyú kezelés
sorrendjét.Az összefoglalóban szerepelnie kell a cserélendő és/vagy javítandó alkatrészek listájának,
illetve az egyes munkafolyamatok és anyagárak összegének. Nagy értékű javítások (felújításoknak
minősülőbeavatkozások)esetén javaslatot köteles tenni a javítandóval megegyező műszaki paraméterű új
szivattyúbeszerzésére, annak árának közlésével, amely javaslatot az összefoglaló mellé csatol,

- a Vállalkozó minden esetben köteles ellenőrizni a tárgyi szivattyú hőkioldó kábelezését, annak hiánya estén
azt pótolni,
- amennyiben nincs beépítve hőérzékelő és a szivattyú alkalmas ennek fogadására, akkor Vállalkozónak be
kell építenie az érzékelőt kábelezéssel együtt,
- a javítás megrendelése esetén a szivattyút, a megrendeléstől számítva a megrendelés szerinti határidőn
belül megjavítva visszaszállítja a tárgyi eszköz raktárba,
- a Vállalkozó digitális, fényképes dokumentálást végez a szivattyújavítás előtt és után a beavatkozást
igénylő,feltárt hibák külön rögzítésével, melyet elhelyez az internetes tárhelyen,
- amennyiben a javítás gazdaságtalan, és a Megrendelő a javítást nem rendeli meg 60 naptári napon
belül,úgy a szivattyút összeszerelve a Vállalkozó köteles a 60 napot követő 2 héten belül a Megrendelő
raktárába visszaszállítani. Az állapotfelmérés egységdíját a szivattyú javítás díjtáblázatában kell megadni,
- amennyiben a szivattyú javítása gazdaságtalan Vállalkozó új szivattyú beszerzésre vonatkozó műszaki
javaslatot ad Megrendelőnek, melyben megadja a meghibásodott szivattyú helyettesítésére alkalmas
berendezés műszaki adatait, árát.
A Vállalkozó feladata, hogy évente 1 alkalommal, az átemelőkbe épített szennyvíz szivattyúk karbantartását
az alábbi ellenőrzőlista alapján elvégezze. A szennyvíz szivattyúk karbantartási tevékenységének költség
tervezése során az alábbi résztevékenységeket veheti figyelembe az Ajánlattevő:
- Tárgyi helyszínre történő kiszállás (gépjármű költség),
- Az átemelőben lévő szivattyúk kiszerelése, kiemelése (munkadíj, szükség szerinti gépköltség),
- Szivattyúk ellenőrzése, kisjavítása, próbajáratása (munkadíj, szükség szerinti anyagköltség),
- Szivattyúk visszaépítése (munkadíj, szükség szerinti gépköltség),
- A beépítés gépészeti környezetének szemrevételezéssel történő ellenőrzése (munkadíj),
- Jegyzőkönyv készítése (munkadíj),
- A helyszínen feltárt hibákat, javasolt beavatkozásokat a jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges,
- Digitális fényképes dokumentálás a szivattyúellenőrzés előtt és után a beavatkozást igénylő, feltárt hibák
külön rögzítésével.
Az átemelőkben üzemelő szennyvíz szivattyúk éves karbantartásának szakmai szempontjai és további
információk a Dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 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: 730000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Grundfos South East Europe Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tópark u. 8. szám
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Bakony Búvárszivattyú Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: külterület hrsz.: 073/15.
Város: Nyírád
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8454
Ország: HU

E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Felek a keretszerződés Keretösszegét 2020. május 06-án kelt módosítás útján nettó 700
000 000,-HUF összegről nettó 730 000 000,-HUF összegre emelték, minden egyéb rendelkezés
változatlanul hagyása mellett.
VII.2.2) A módosítás okai
x 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: Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a de minimis
szabálynak megfelel a módosítás
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:
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: 700000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 730000000 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

FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (8556/2020)
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: FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39044073
Postai cím: Rákóczi Út 48
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmetzné Dr. Balog Szilvia
Telefon: +36 36542510
E-mail: igazgatas@fuzesabony.hu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzesabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001658002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
55300000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetési feladatok oktatási intézményekben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39141000-2

További tárgyak:

39220000-0
39315000-3
45212420-6
45420000-7
45442100-8
45453000-7
50880000-7
55500000-5
55520000-1
55523000-2
90900000-6

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Füzesabony, a KD-ban meghatározott helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Óvodai, bölcsődei, általános iskolai és középiskolai intézmények részére közétkeztetés biztosítása,
melynek mértéke a megrendelések alapján évente 15%-kal eltérhet az óvodai, a bölcsődei, az általános- és
középiskolai létszámok változása miatt.
Az iskolai tanévre szóló ételadagok korcsoportonkénti bontásban: iskolai időszakban 565 adag készül az
oktatási intézményekben naponta.
Bölcsőde (napi négyszeri étkezés):
reggeli: 32 adag/nap
tízórai: 32 adag/nap
ebéd: 32 adag/nap
uzsonna: 32 adag/nap
Élelmezési napok száma: 230 nap/év
Óvodák (napi háromszori étkezés):
tízórai: 273 adag/nap
ebéd: 273 adag/nap
uzsonna: 273 adag/nap
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Dormándi Óvoda (napi háromszori étkezés):
tízórai: 29 adag/nap
ebéd: 29 adag/nap
uzsonna: 29 adag/nap
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Általános iskola (napi háromszori étkezés):
tízórai: 105 adag/nap
ebéd: 161 adag/nap
uzsonna: 105 adag/nap
Élelmezési napok száma: 185 nap/év
Középiskola (napi egyszeri étkezés):
ebéd: 70 adag/nap
Élelmezési napok száma: 180 nap/év
Az egy napon belüli étkeztetéseket az alábbiak szerint kell megvalósítani (a kiszállítást ezen időpont előtt
kell biztosítani.)
Óvodákban: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Általános iskolában napközis ellátás: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Középfokú oktatási intézményekben (közép-, és szakközép iskolákban): napi egyszeri étkeztetés
Ebéd: 11:30-15:00
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell 2 heti mintaétlapot, az ezekhez tartozó 100 személyes
anyagkiszabást. Az ajánlat részét képezi az étlapok tápanyagértékeinek, só és hozzáadott cukortartalmának
bemutatása, valamint a változatossági mutató.
Nyertes ajánlatevő feladata a diétás étkezés biztosítása, legfeljebb a teljes rendelési mennyiségek 0-15%-ig,
valamint az adott normál étkezésre vonatkozó nyersanyagnormához képest +100%-kal emelt értéken.
AT köteles:
- a főzőkonyha, az étkező és a tálalókonyhák HACCP szerinti felülvizsgálatát elvégzeni, és a HACCP szerinti
átalakítását, felszerelést, üzemeltetését végezni.
- az átvett technikai eszközök és berendezések javításának és karbantartásának költségeit vállalni.
- az elhasználódott, kiselejtezett eszközök cseréjére, illetve pótlására. A szükség szerinti csere, illetve pótlás
csak a megrendelővel egyeztetve, annak beleegyezésével végezhető. A szerződéses időszakban elvégzett
eszközcserével érintett technikai eszközöket, berendezéseket a szerződés lejártával megrendelő részére
vállalkozó átadja, a használhatósági fok különbözetének megrendelő általi megtérítése mellett.
- a tálaláshoz szükséges fogyóeszközöket (tálak, tányérok, poharak, evőeszközök) és az ételek
elkészítéséhez szükséges konyhai eszközöket (fazék, lábas) nyertes ajánlattevő biztosítja, és saját
költségén gondoskodik azok pótlásáról, szükség szerinti cseréjéről.

A szolgáltatás magában foglalja az étkeztetés és tálalás biztosításán túl a takarítási, karbantartási, a
keletkező hulladék kezelési és elszállítási tevékenységet és az azokhoz szükséges eszközök biztosítását is,
mely szolgáltatás tevékenységének meg kell felelni a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásoknak.
Nyertes AT feladata az eszközök, felszerelések biztosítása, hogy az a konyha üzemeltetéshez szükséges
HACCP szabványoknak megfeleljen és az engedély kiadásra kerüljön.
Főzőkonyha min. elvégzendő felújítási, fejlesztési munkái:
Étkezőben a padlóburkolat pvc teljes cseréje, a tálalóablak alatt az oldalfal burkolatának javítása, a teljes
falfelület tisztasági festése, a kézmosók cseréje, a csempe cseréje, Főzőkonyha padlóburkolatának teljes
cseréje, elektr. hálózat felújítása, tisztasági festés. További inf-ók a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 077 - 182821
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közétkeztetési feladatok oktatási intézményekben
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/04/03 (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: Hungast Vital Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80454232
Postai cím: Fehérvári Út 85.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@hungast.hu
Telefon: +36 18010900
Internetcím(ek): (URL) www.hungast.hu
Fax: +36 18010901
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: 497769 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A módosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) bekezdés.
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:
2020/05/18 (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):

55300000-3
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

39141000-2

További tárgyak:

39220000-0

Kiegészítő szójegyzék

39315000-3
45212420-6
45420000-7
45442100-8
45453000-7
50880000-7
55500000-5
55520000-1
55523000-2
90900000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Füzesabony, a KD-ban meghatározott helyszíneken.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Óvodai, bölcsődei, általános iskolai és középiskolai intézmények részére közétkeztetés biztosítása,
melynek mértéke a megrendelések alapján évente 15%-kal eltérhet az óvodai, a bölcsődei, az általános- és
középiskolai létszámok változása miatt.
Az iskolai tanévre szóló ételadagok korcsoportonkénti bontásban: iskolai időszakban 565 adag készül az
oktatási intézményekben naponta.
Bölcsőde (napi négyszeri étkezés):
reggeli: 32 adag/nap
tízórai: 32 adag/nap

ebéd: 32 adag/nap
uzsonna: 32 adag/nap
Élelmezési napok száma: 230 nap/év
Óvodák (napi háromszori étkezés):
tízórai: 273 adag/nap
ebéd: 273 adag/nap
uzsonna: 273 adag/nap
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Dormándi Óvoda (napi háromszori étkezés):
tízórai: 29 adag/nap
ebéd: 29 adag/nap
uzsonna: 29 adag/nap
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Általános iskola (napi háromszori étkezés):
tízórai: 105 adag/nap
ebéd: 161 adag/nap
uzsonna: 105 adag/nap
Élelmezési napok száma: 185 nap/év
Középiskola (napi egyszeri étkezés):
ebéd: 70 adag/nap
Élelmezési napok száma: 180 nap/év
Az egy napon belüli étkeztetéseket az alábbiak szerint kell megvalósítani (a kiszállítást ezen időpont előtt
kell biztosítani.)
Óvodákban: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Általános iskolában napközis ellátás: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Középfokú oktatási intézményekben (közép-, és szakközép iskolákban): napi egyszeri étkeztetés
Ebéd: 11:30-15:00
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell 2 heti mintaétlapot, az ezekhez tartozó 100 személyes
anyagkiszabást. Az ajánlat részét képezi az étlapok tápanyagértékeinek, só és hozzáadott cukortartalmának
bemutatása, valamint a változatossági mutató.
Nyertes ajánlatevő feladata a diétás étkezés biztosítása, legfeljebb a teljes rendelési mennyiségek 0-15%-ig,
valamint az adott normál étkezésre vonatkozó nyersanyagnormához képest +100%-kal emelt értéken.
AT köteles:
- a főzőkonyha, az étkező és a tálalókonyhák HACCP szerinti felülvizsgálatát elvégzeni, és a HACCP szerinti
átalakítását, felszerelést, üzemeltetését végezni.
- az átvett technikai eszközök és berendezések javításának és karbantartásának költségeit vállalni.
- az elhasználódott, kiselejtezett eszközök cseréjére, illetve pótlására. A szükség szerinti csere, illetve pótlás
csak a megrendelővel egyeztetve, annak beleegyezésével végezhető. A szerződéses időszakban elvégzett
eszközcserével érintett technikai eszközöket, berendezéseket a szerződés lejártával megrendelő részére
vállalkozó átadja, a használhatósági fok különbözetének megrendelő általi megtérítése mellett.
- a tálaláshoz szükséges fogyóeszközöket (tálak, tányérok, poharak, evőeszközök) és az ételek
elkészítéséhez szükséges konyhai eszközöket (fazék, lábas) nyertes ajánlattevő biztosítja, és saját
költségén gondoskodik azok pótlásáról, szükség szerinti cseréjéről.
A szolgáltatás magában foglalja az étkeztetés és tálalás biztosításán túl a takarítási, karbantartási, a
keletkező hulladék kezelési és elszállítási tevékenységet és az azokhoz szükséges eszközök biztosítását is,
mely szolgáltatás tevékenységének meg kell felelni a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásoknak.
Nyertes AT feladata az eszközök, felszerelések biztosítása, hogy az a konyha üzemeltetéshez szükséges
HACCP szabványoknak megfeleljen és az engedély kiadásra kerüljön.
Főzőkonyha min. elvégzendő felújítási, fejlesztési munkái:
Étkezőben a padlóburkolat pvc teljes cseréje, a tálalóablak alatt az oldalfal burkolatának javítása, a teljes
falfelület tisztasági festése, a kézmosók cseréje, a csempe cseréje, Főzőkonyha padlóburkolatának teljes
cseréje, elektr. hálózat felújítása, tisztasági festés. További inf-ók a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 540369
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hungast Vital Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80454232
Postai cím: Fehérvári Út 85.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@hungast.hu
Telefon: +36 18010900
Internetcím(ek): (URL) www.hungast.hu
Fax: +36 18010901
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): Megrendelő módosította a megvalósítandó feladatot, e körben a közbeszerzési műszaki
leírást, a módosítást követően a módosított feladatleírás és költségvetések együttesen az
irányadóak a szerződésmódosítás létrejöttét követően.
Felek az alapszerződés II. A szerződés tárgya 2.1 pontját az alábbiakkal egészítik ki: 6. FüzesabonySzihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.)”
2. Felek közös megegyezéssel az alapszerződés IV. Vállalkozói díj, fizetési feltételek fejezet 4.1
pontját hatályon kívül helyezik:
4.1./ Vállalkozót a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő elvégzéséért
vállalkozói díj illeti meg az alábbiak szerint:
Intézmények
Étkezés típusa Nettó Ft/nap
Bölcsőde reggeli, tízóra, ebéd, uzsonna 31569,03
Óvoda reggeli, tízóra, ebéd, uzsonna 275525,47
Általános iskola reggeli, tízóra, ebéd, uzsonna 142777,57
Középiskola ebéd 47897,64
Összesen: 497769,64 Ft
A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi
rendelkezés lép:
4.1./ Vállalkozót a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő elvégzéséért
vállalkozói díj illeti meg az alábbiak szerint:
Intézmények
Étkezés típusa Nettó Ft/nap
Bölcsőde reggeli, tízóra, ebéd, uzsonna 31569,03
Óvoda reggeli, tízóra, ebéd, uzsonna 275525,47
Általános iskola reggeli, tízóra, ebéd, uzsonna 142777,57
Középiskola ebéd 47897,64
Szociális intézmény ebéd 42600
Összesen: 540.369,64 Ft
Az alapszerződés 6.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
6.3./ A Vállalkozó az elkészített és megfelelően csomagolt ételt legkésőbb az alábbi kezdő időpontok
előtt legalább 15 perccel - adja át az intézmények részére:
Bölcsőde
Reggeli, Tízórai: 7.00-tól 8.00-ig
Ebéd, Uzsonna: 10.30-től 11.00-ig

Óvodákban: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Általános iskolában napközis ellátás: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Középfokú oktatási intézményekben (közép-, és szakközép iskolákban): napi egyszeri étkeztetés
Ebéd: 11:30-15:00
Szociális intézményben napi egyszeri étkezés
Ebéd: 10.30-12.00
A szerződésmódosítás időpontja 2020. május 11.
VII.2.2) A módosítás okai
x 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: Megrendelő a műszaki tartalom módosítása mellett
döntött. A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdésének, továbbá nem ütközik a Kbt.
142.§ (3) bekezdésébe az alábbiak szerint:
i. a tárgyi eljárás uniós eljárásrendben került lebonyolításra, az ellenérték növekedése nem éri el az
uniós értékhatárt,
ii. a tárgyi díjemelés nem éri el a 141.§ (2) bek. b) pontjában meghatározott mértéket (8,5 %),
továbbá
iii. figyelemmel a szerződés tárgyára, a vállalkozói kötelezettségekre, a fenti szerződésmódosítás
nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, annak eredeti jellegéhez illeszkedik.
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:
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: 497769 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 540369 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

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (8365/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57838595
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Matkovics Andrea
Telefon: +36 14632900
E-mail: matkovics.andrea@mail.bme.hu
Fax: +36 14633380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bme.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.bme.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
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
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
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
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: Pilótaképzés gyakorlati képzési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001105012019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
80412000-5
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási Keretszerződés "Pilótaképzés gyakorlati képzési szolgáltatásának beszerzése a BME részére"
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára
vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1260000000 (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: Pilótaképzés gyakorlati képzési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

80412000-5

További tárgyak:
80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Nyertes Ajánlattevő által megjelölt repülőtér:2100 Gödöllő,
Repülőtér 0112/3;
Nyertes Ajánlattevő által megjelölt szimulátor központ:1111 Budapest, Stoczek utca 6. BME J épület
4. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pilótaképzéssel kapcsolatos gyakorlati képzési szolgáltatás biztosítása - légügyi hivatal által jóváhagyott
integrált ATPL tematikával - a szerződéskötéstől számítva 6 képzési féléven keresztül. A képzési
szolgáltatást évfolyamonként max 30 fő részére szükséges biztosítani a keretszerződés 36 havi teljesítési
időtartama alatt, de legfeljebb nettó 1.260.000.000,- HUF keretösszeg erejéig, egyedi szerződések alapján.
A képzés folyamatosan, évente indul, mely képzési alapideje: 4 félév. Gyakorlati képzés: 235,5 óra gyakorlati
repülés, mely tartalmazza a szükséges szimulátor gyakorlatokat (68 óra szimulátoron) és a szükséges
vizsgarepüléseket, illetve a repülés előtti és utáni felkészülő elméleti órákat. Megszerzendő képesítések
megnevezései: gyakorlati képzés első szakaszában PPL magánpilóta szakszolgálati engedély, gyakorlati
képzés végén CPL kereskedelmi pilóta engedély ATPL frozen légitársasági pilóta elmélettel, illete MCC és
JOT képzés. A gyakorlati programban az Ajánlattevő (továbbiakban: AT) biztosítja a képzéshez szükséges
repülőgépeket, üzemanyaggal, oktatói felügyelettel, és leszállási/reptérhasználati költségek viselésével. A
gyakorlati képzési program magába foglalja az összes, a szakszolgálati engedélyhez szükséges elméleti,
és gyakorlati vizsga lebonyolítását annak összes költségelemének viselésével, beleértve a szóbeli ICAO
angol nyelvvizsga, PPL és ATPL elméleti vizsgák, hatósági gyakorlati vizsgák véghezvitelét. A gyakorlati
képzési program alatt az Ajánlattevő biztosítja a hallgatók felkészüléséhez és előrehaladásához szükséges
dokumentációk, felkészülő anyagok, térképek és gyakorló program folyamatos rendelkezésre állását.
AT-nek rendelkeznie kell angol nyelven oktatóképes oktatói jogosításokkal rendelkező pilótákkal. A képzés
lefolytatásához szükséges: Min. 5, Max. 8 db korszerű, legfeljebb 20 éves alsószárnyas kiképző repülőgép,
amelyekkel az ugyancsak alsószárnyas utasszállító repülőgépek kezelésére felkészíthetőek a képzésben
résztvevők. Éjszakai és műszerrepülések lefolytatására alkalmas egy, illetve kétmotoros repülőgép. A
szimulátor gyakorlatok lefolytatásához egy eljárásgyakorló szimulátor berendezés.
I. félév: PPL gyakorlati képzés óraszáma46,5 óra; II. félév: PIC időgyűjtés, új típus, éjszakai és nemzetközi
repülésgyakorlat óra száma 47 óra, III. félév: egymotoros műszerrepülés és kétmotoros komplex repülőgép
gyakorlat óra száma 61 óra, IV. félév: kétmotoros műszerrepülési szakasz szimulátor gyakorlat feladatokkal,
illetve JOT és MCC képzés óra száma 81 óra.
Az Ajánlattevő által teljesítendő légiközlekedési specifikus szakmai tantárgyakat és azok részletes
óraszámait a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazta.

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt alkalmazta.Értékelési
résszempontok:1.Ajánlati ár 1-4 féléves képzésre 1 főre vonatkozóan (nettó HUF) - Súlyszám:70;
2. M/2 alkalmassági követelményben előírt gyakorlati képzési oktatásban résztvevő magyarul és
angolul is oktatóképes oktató számán felüli oktató biztosítása(min:0 fő,max:10 fő) - Súlyszám:10;
KARAKTER KORLÁT MIATT FOLYTATÁS VI.3) PONTBAN
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 031 - 073341
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
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:
2020/05/07 ( 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
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CAVOK AVIATION TRAINING Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93800310
Postai cím: Repülőtér 0112/3.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: lezso95@gmail.com
Telefon: +36 702653779
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1304451071
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1260000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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: LKMOV Kft.
(székhelye:1174 Budapest, Eötvös utca 19., adószáma:25808616-2-42): gyakorlati képzéshez
repülőgép biztosítása; Budapest Synthetic

Aviation Kft. (székhelye:1174 Budapest, Eötvös utca 19., adószáma:25459944-2-42):elméleti
képzéshez szimulátor biztosítása; Aviastart Kft. (székhelye:2119 Pécel, Somogyi Béla utca 7.,
adószáma:26326847-2-13):gyakorlati képzéshez repülőgép biztosítása
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
KARAKTER KORLÁT MIATT IV.1.11) PONT FOLYTATÁSA:3. M/3/1alkalmassági követelményben
előírt repülési engedéllyel rendelkező éjszakai és műszerrepülésre alkalmas kétmotoros oktató
gépen felül további kétmotoros oktató gép biztosítása, 20 évnél régebbi gyártású elfogadott (min.:0
db,max.:2 db) –Súlyszám:8; 4. M/3/2alkalmassági követelményben előírt repülési engedéllyel
rendelkező alsószárnyas kétüléses oktatógépen felül további alsószárnyas kétüléses oktatógép
biztosítása, gyártási éve 20 évnél nem régebbi (min.:0 db, max.:3 db) - Súlyszám:8; 5.Rendelkezike JOT(JOC) képzési tematikával (igen/nem) - Súlyszám:4.; Nyertes Ajánlattevő: CAVOK AVIATION
TRAINING Kft. (székhelye: 2100 Gödöllő, Repülőtér 0112/3, adószáma: 14501999-2-13)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §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:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás
céljára szolgál

4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Ajka Város Önkormányzata (8480/2020)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Koncessziós hirdetmény
2014/23/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Ajka Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52484641
Postai cím: Szabadság Tér 12.
Város: Ajka
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jáger László
Telefon: +36 88521100
E-mail: jegyzo@hivatal.ajka.hu
Fax: +36 88212794
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ajka.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ajka.hu
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/EKR000344582020/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
A részvételi jelentkezés, illetve adott esetben ajánlat benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000344582020/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:

Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény 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 ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ajka Város távhőszolgáltatás ellátása
Hivatkozási szám: EKR000344582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
65400000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajka Városában távhőszolgáltatás ellátása és a távhőszolgáltató rendszerének üzemeltetése, karbantartása
koncessziós társaság alapításával, 25 éves időtartamban, a dokumentációban részletezettek, és a
dokumentációban meghatározott feltételek szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 31963150000 Pénznem: HUF
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:
Ajka Város távhőszolgáltatás ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50720000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8400 Ajka város közigazgatási területe, további
információ a dokumentációban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatás alapadatai (2019. évi adatok):
— Lakossági felhasználóknak fizikailag átadott hő összes mennyiség: 216.575 GJ/év
— Távhővel (fűtéssel és HMV-vel egyaránt) ellátott lakások száma a tárgyév végén összesen: 6.950 db
— Külön Kezelt Intézményeknek (KKI) felhasználóknak fizikailag átadott hő összes mennyiség: 34.058 GJ/
év
— Távhővel ellátott KKI száma a tárgyév végén összesen: 34 db
ebből csak fűtéssel ellátott intézmények száma: 4 db
ebből fűtéssel és HMV-vel egyaránt ellátott intézmények száma: 30 db
— Egyéb felhasználóknak fizikailag átadott hő összes mennyiség: 32.771 GJ/év
— Távhővel ellátott Egyéb felhasználók száma a tárgyév végén összesen: 479 db
A településen a távhőszolgáltató által átadott összes hőmennyiség: 283.404 GJ/év
A településen lévő felhasználóknak száma összesen: 7.463 db
A távhőszolgáltató rendszer hőtermelése 100 %-ban a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítményében folyik
és hőátadási pontokon kerül átvételre távszolgáltatás céljából. A jelenlegi távhőszolgáltató a PRIMER Kft.,
aki végzi a távhőszolgáltatást Ajka városában. Az általa üzemeltetett távhővezeték-hálózat, a hőközpontok
és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások. A távhőszolgáltató rendszer lekötött
hőteljesítménye 40 MW. A rendszer névleges nyomása 16 bar, névleges üzemi hőmérséklete 130/80 fok
Celsius.
— Távhővezeték: A távhővezeték-hálózat teljes nyomvonal hosszúsága 25,43 km. Ebből a hőközpontokig
terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 19,15 km. A
szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un.
szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 6,05 km.
—Hőközpontok száma:Az épületeket ellátó 200 (235) hőközpontból 156 (191 blokk) felhasználói, 44
pedig szolgáltatói hőközpont. A 44 szolgáltatói hőközpontból további 40 épület önálló, felhasználói fűtési
ellátása valósul meg.Nyertes ajánlattevő feladata Ajka Város távhőszolgáltató rendszerének üzemeltetése
koncessziós társasággal, 25 éves időtartamban.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletezését, a szerződéses feltételeket a közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésének alapja
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kritériumok
x az alább ismertetett kritériumok (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell
feltüntetni)
Részszempont: 1 1.1. Bérleti díj éves összege [HUF+ÁFA/év] (minimum 5.000.000 HUF+ÁFA/év )
2 1.2. Előre fizetett koncessziós díj időszaka [év] (minimum 15 év; maximum 25 év)
3 2. A koncessziós szerződés teljesítésében részt vevő M.2.) pontban meghatározott 1 fő
szakember minimum tapasztalat feletti többlet tapasztalata (minimum 0 maximum 12 hónap)
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:

II.2.7) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 300 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a
szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A
részajánlattétel nem lehetséges, a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok komplexitása, a műszaki
feladatok egymásra épülése, a szolgáltatás település szintű biztonságos ellátása miatt sem.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:
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 foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll. Az eljárásban a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában, amennyiben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti
kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okok előzetes igazolása vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § és 4-7. § rendelkezései alapján, míg a Kbt. 69. § (4) bekezdés
szerinti felkérést követően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16. §-ai szerint kell igazolni. A
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. trv.
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 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (1) bek. alapján Ajánlattevőnek (AT) (közös ajánlattevőnek)
az ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. fejezetének megfelelően, az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt
kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését).
Ajánlatkérő ellenőrzi a közhiteles adatbázisokat a kizáró okok tekintetében a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója alapján. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban
nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,
hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. – Amennyiben igen, úgy a
Rendelet 13. §-a alapján, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
– Amennyiben nem, úgy Ajánlattevőnek a nemleges tartalmú nyilatkozatot szükséges csatolnia.
Ajánlatkérő figyelembe veszi a Kbt. 69. § (11a) bekezdését.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és
dokumentumok megjelölése: Ajánlattevők a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot - ide nem értve
a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését - egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával igazolhatják. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
(EEKD) foglalt információk valóságtartalmáért Ajánlattevők felelnek. Igazolási mód az ajánlatok
elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-ben foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével
felhívja az alkalmassági követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatban előírt igazolások
benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolni
az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. P1) közbeszerzés tárgyára (hőenergia-

szolgáltatás felelősség) vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás létét igazoló kötvény vagy
fennállásáról szóló egyéb igazolás egyszerű másolata, továbbá a felelősségbiztosítás ajánlattételi
határidő napján való érvényessége igazolásához a díjfizetés teljesítését igazoló dokumentum
egyszerű másolati példánya [Kbt. 65 § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1)
bekezdés d) pont]. Alkalmazandó még a Kr. 19. § (7) bekezdés, Kbt. 65. § (5)-(8),(11), 140.§ (9).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik
(vagy együttesen nem
rendelkeznek): P/1. a közbeszerzés tárgyára (hőenergia-szolgáltatás felelősség) vonatkozó
érvényes szakmai felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 100 millió Ft/év. A P/1.
előírás esetében a közös Ajánlattevők közül elegendő, ha egyikük megfelel az előírásoknak. Az
alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint. A
benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság megállapítására.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és
dokumentumok megjelölése: AT-k az alkalmasságot – ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos
igazolási kötelezettség teljesítését – EEKD benyújtásával igazolhatják. EEKD-ben foglalt információk
valóságtartalmáért AT-k felelnek. AK a Kbt. 69. § (7) bek. alapján bármikor kérheti AT-t a 69. § (4)
bek. szerinti igazolások benyújtására. M.1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja szerint az AF feladásától
visszafelé számított 3 éven belül teljesített, de max. 6 éven belül megkezdett, a közb. tárgya
szerinti (távhőszolgáltatás), min. 1 db szolgáltatás ismertetése. Alkalmazandó a Kr. 21. § 3 (a),
(3a), 22. § (1)-(2) és (5) bek. AK elfogadja az AF feladásának időpontját követően még fennálló,
folyamatos teljesítést is. A ref. nyilatkozatoknak/igazolásoknak olyan részletezettségűnek kell lennie,
amelyből az alkalm.-nak való megfelelés megállapítható. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja
annak igazolását is, ha a ref. követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg. Az igazolásokban(nyilatkozatokban) fel kell tüntetni a szerződés
tárgyát, a szolg. jellegét, a szolg. rövid ismertetését, a szolg. során értékesített éves hőmennyiséget,
és a felhasználók számát, a szerződést kötő másik fél szervezeti jellegét, a szerződéskötés, azaz
a teljesítés megkezdésének időpontját (év, hó, nap), a teljesítés befejező időpontját (év, hó, nap),
a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét, telefonszámát
vagy e-mail-címét, és nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e,
M.2. nyilatkozat a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozat mellett
csatolandó:a)szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (év/hó pontossággal)
igazoló önéletrajz, mely tartalmazza – adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is,
b)szakemberek végzettséget igazoló okiratainak(bizonyítványok) egyszerű másolata, c)szakember
által aláírt rendelkezésre állási nyil.-ok [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet. 21. § (3) bekezdés b) pont].
M3) Kr. 21.§ (3) bek. c) alapján csatolja ISO 9001 minőségirányítási (vagy azzal egyenértékű),
valamint BS OHSAS 18001 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszernek,
továbbá ISO 50001 (vagy azzal egyenértékű) energiairányítási rendszernek való megfelelőség
tanúsításához független szervezet által kiállított, az ajánlattételi határidő napján érvényes
tanúsítvány egyszerű másolati példányát, vagy az EU más tagáll.-ban bejegyzett szervezettől
származó egyenértékű tanúsítványának egyszerű másolati példányát, vagy az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékait;
M4) Kr. 21.§ (3) bek. g) alapján csatolja ISO 14001 (vagy azzal egyenértékű) környezetirányítási
rendszernek való megfelelőség tanúsításához független szervezet által kiállított, az ajánlattételi
határidő napján érvényes tanúsítvány egyszerű másolati példányát, vagy az EU más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó
egyenértékű tanúsítvány egyszerű másolati példányát,vagy az egyenértékű környezetirányítási
intézkedéseinek egyéb bizonyítékait.
Alkalmazandóak az M.2. és M.3. alkalm.-i követelmények vonatkozásában a Kbt. 65. § (5), (10), és
az M.1. alkalmassági követelmények vonatkozásában pedig a Kbt. 65. § (5)-(7), (9), (11), 140. § (9)
bekezdéseiben foglaltak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő, ha

M.1./ rendelkezik a koncessziós hirdetmény feladását megelőző 3 évben minimum 24 hónap
időtartamban, Ajánlattevő (mint Koncesszor) által alapított gazdasági társaság által koncessziós
szerződés keretében nyújtott távhőszolgáltatási referenciával, ahol a hőszolgáltatással ellátott
településen a felhasználók száma összesen min. 3000, a településen lévő felhasználóknak átadott
összes hőmennyiség min. 80 000 GJ/év hőértékesítésű távhőrendszerre vonatkozó. Elegendő ha a
vizsgált időtartamon belül 1 év esetében teljesül a hőmennyiségi minimum elvárás.
Ha a bemutatni kívánt koncessziós szerz. határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya a
hirdetmény feladásáig még nem járt le, úgy AK a vizsgált időintervallumon belül befejezett szolg.kra vonatkozó szerződéses menny.-t veszi figyelembe AT alkalm.-nak megállapítása során. Az előírt
referencia követelmény legfeljebb 2 koncessziós szerz. teljesítéséből igazolható.
M.2./ rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú épületgépész mérnök vagy üzemmérnök v. azzal
egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki távhőszolgáltatást koncessziós szerződés keretében
nyújtó koncesszor által alapított gazdasági társaságban igazolhatóan vezető tisztségviselői pozíciót
töltött/tölt be és távhőszolgáltatás területén min. 12 hónap igazolható szakmai tapasztalattal bír.
M.3./ rendelkezik távhő-ellátásra vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási (vagy azzal egyenértékű),
valamint BS OHSAS 18001 munkahelyi eg.védelem és biztonság irányítási (vagy egyenértékű),
és ISO 50001 energiairányítási (vagy egyenértékű) rendszernek való megfelelőség tanúsítását
igazoló független szervezet által kiállított, az ajánlattételi határidő napján érvényes tanús.-nyal,
vagy az EU más tagáll.-ban bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanús.-nyal, vagy az
egyenértékű minőségbizt. intézkedések egyéb bizonyítékaival. AK alkalmazza a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rend.24. § (3) bekezdésében foglaltakat;
M.4./ rendelkezik távhő-ellátásra vonatkozó ISO 14001 tanús.-nyal (vagy azzal egyenértékű)
környezetirányítási rendszernek való megfelelőség tanúsítását igazoló független szervezet
által kiállított, az ajánlattételi határidő napján érvényes tanús.-nyal, vagy az EU más tagáll.-ban
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanús.-nyal, vagy az egyenértékű környezetirányítási
intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.1.5) Információk a fenntartott koncessziókról
A koncesszió védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A koncesszió teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A koncesszióval kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási koncesszió
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
A dokumentációban meghatározott feltételek szerint
III.2.2) A koncesszió teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A koncesszió tárgyát képező hasznosítási jog egy jogosult részére kerül kiadásra. A nyertes ajánlattevő
(vagy közös ajánlattétel esetén: felek, továbbiakban:Koncesszor) a szerződés aláírásától számított 90 napon
belül köteles 100 %-os tulajdonában álló társaságot (koncessziós társaságot) alapítani, közös ajánlattétel
esetén megadva a tulajdoni hányadokat. AT (szerz.ben: Koncesszor) által a közművagyon után fizetendő
koncessziós díj összege évi 13.900.000,- HUF + ÁFA a teljes koncessziós időszak alatt. A Koncesszor az
évi koncessziós díjat első ízben előre (ajánlata szerint min. 15 max. 25 év időtartamra), egy összegben fizeti
meg AK felé, majd előre évente, AK által erre vonatkozóan kiállított számla ellenében. Az 1. fizetési határidő
a koncessziós jog átruházásának napjától számított 60 nap.
A Koncesszor a birtokba vett vagyontárgyakat köteles külön nyilvántartásba venni, és saját vagyontárgyaitól
elkülönítve kezelni.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A koncesszió teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a koncesszió teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) Ajánlatok/jelentkezések benyújtási határideje vagy pályázatbeérkezési határidő
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Kbt. 57. § (1) bek. szerint KDt készít a jelen közb.-hez kapcs. AK a KD az ekr.gov.hu
elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2. A kieg. táj. nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) a dokumentációban foglaltak az irányadók. AK
helyszíni bejárást tart: Időpont: 2020.05.25. 10.00, Találkozó: Polgármesteri Hivatal főbejárat, Ajka,
Szabadság Tér 12.
3. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem
módosíthatónak kell lennie, a KD-ban megadott formátumok szerint.
4. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles ajánlata részeként kitölteni: a)
Felolvasólapot b) Kbt. 66. § (2) bek. szerinti, c) Kbt. 62. § (1) k) kb) bek., d) Kbt. 62. § (1) k) kc)
szerinti nyil., e) vált. bej. nyil.; f) ESPD; g) Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyil.
5. AT-nek, valamennyi közös AT-nek az ajánlatban be kell nyújtania: – Kbt. 66. § (6), 67. § (1), (3)
és (4), 65. § (7), 134. § (5) szerinti nyil.-okat, (Kbt. 66. § (6) és 65. § (7) bek. esetében nemleges
tartalmú nyil. benyújtása is kötelező) – kötelezettségvállalást tartalmazó okirat az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet részéről Kbt. 65. § (7) alapján.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az (közös) AT illetőleg az ajánlatban nyil.-ot aláíró alvállalkozók és
alkalmasságot igazoló szervezetek esetében az alábbi iratokat: – az ajánlatban bármilyen nyil.-ot
aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási
mintája, – a cégkivonatban nem szereplő köt.vállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó,
ajánlat aláírására vonatkozó meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalva.
7. Minősített AT-k: Kr. 30. § (4) bek. alapján, AF III.1.2) – III.1.3)
8. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
9. Amennyiben az AT más AT-vel közösen nyújt be ajánlatot, az ajánlathoz csatolnia kell min. az
erre vonatkozó szándéknyil.-ot a KD-ban meghat tartalommal. A közös ajánlatot tevő nyertesek
létrehozhatnak közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
10. Az ajánlatban vmennyi dok.-ot magyar nyelven kell benyújtani. AK a fordítások esetén AT általi
magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért AT felel. AK elfogadja az eredetileg 2
nyelven készült nyil.-okat, iratokat, ig.-okat is.
11.További kérdések: 2015. évi CXLIII. törvény előírásai és 424/2017. (XII. 19.) Kr.
12. FAKSZ dr. Zoric Ildikó, lajstromszám 00158
13. Értékelés módszere: minden részszempont esetén egyenes arányosítás (dok.-ban foglaltak
szerint), Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont. Az 1.1. és 1.2. részszempontok súlyszáma
40-40, a 2. részszempont súlyszáma 20.
14. A Kbt. 44. § során az üzleti titkot tartalmazó dok. elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre
szolgáló funkció alkalmazható.
15. AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
16. Eljárási szabályok: AK egyszakaszos (részv. szak. nélk.), tárgyalás nélküli eljárást alkalmaz. Az
ajánlati kötöttség (30 nap) az ajánlatok benyújtási határidejét követően áll be.
17. Speciális eljárási szabályok: AK saját szabályokat alkalmaz az ajánlatok érvénytelenné
nyilvánítása tekintetében, a dokumentációban foglaltak szerint.
18. AK a hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint biztosítja.
19. Az ajánlatok felbontásának feltételei: Dátum, helyi idő: 2020.06.15. 10:00 óra, Helye: https://
ekr.gov.hu. Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2)
bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az
elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.
20. Az eljárás befejezésének indikatív időpontja: 2020. 06. 30.
21. Ajánlatkérő a szerződés időtartamára tekintettel a Kbt. 133.§ (2) szerinti vizsgálatot elvégezte.
22. Egyéb feltételek: Közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
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)
bekezdésben foglaltaknak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
8 opcionális információ
15 ezt az információt itt vagy - adott esetben - az ajánlattételi felhívásban adja meg
16 csak építési beruházási koncesszió esetében

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (8897/2020)
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: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66928865
Postai cím: Deák Ferenc Tér 3.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bankó Ágnes
Telefon: +36 76513813
E-mail: banko.agnes@bacskiskun.hu
Fax: +36 76513801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bacskiskun.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/EKR000483032020/
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/EKR000483032020/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: (PTS-268) rendezvényszervezés (3) (TOP-5.3.2)
Hivatkozási szám: EKR000483032020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

79952000-2

Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Napközis táborok megszervezése és lebonyolítása a TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001 azonosító
számú, „Az Érték-Élmény-Egészség megjelenítése közösségi programokban” című projektben
11 db napközis tábor megszervezése és lebonyolítása Bács-Kiskun megye területén
táboronként min. 15 fő
időtartam táboronként: 5 nap
főbb elemei: a programok tervezése, programok szervezése, célcsoport toborzása; tábor
lebonyolítása Ajánlatkérővel előzetesen jóváhagyott programterv szerint; a program
megvalósításához szükséges anyagok és eszközök biztosítása; együttműködés a kirándulások
megszervezésében, lebonyolításában: a szükséges busz és a belépőjegyek biztosítása; az
Európai Uniós forrásokból megvalósított programoknak megfelelő dokumentáció; a résztvevők
napközbeni háromszori ellátása (tízórai, ebéd, uzsonna); táboronként legalább 1 fő pedagógus
művelődésszervező, közművelődési szakember, vagy kulturális mediátor végzettséggel rendelkező
táborvezető biztosítása
A megvalósításhoz koncepciót Ajánlatkérő biztosít.
A nyertes AT a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatáson felül semmiféle címen
többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések
nem szolgáltathatnak alapot az ellenszolgáltatás megemelésére.
A részletes feladatokat és specifikációt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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 tárgyának jellege és mennyisége nem
teszi lehetővé részajánlat tétel biztosítását az ajánlatkérő gazdasági és a szolgáltatás minőségéhez
fűződő érdekeinek sérelme nélkül.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: napközis táborok szervezése és lebonyolítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Az egyes feladatok vonatkozásában a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerinti helyszínek Bács-Kiskun megye területén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Napközis táborok megszervezése és lebonyolítása a TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001 azonosító
számú, „Az Érték-Élmény-Egészség megjelenítése közösségi programokban” című projektben
11 db napközis tábor megszervezése és lebonyolítása Bács-Kiskun megye területén
táboronként min. 15 fő
időtartam táboronként: 5 nap
főbb elemei: a programok tervezése, programok szervezése, célcsoport toborzása; tábor
lebonyolítása Ajánlatkérővel előzetesen jóváhagyott programterv szerint; a program
megvalósításához szükséges anyagok és eszközök biztosítása; együttműködés a kirándulások
megszervezésében, lebonyolításában: a szükséges busz és a belépőjegyek biztosítása; az
Európai Uniós forrásokból megvalósított programoknak megfelelő dokumentáció; a résztvevők
napközbeni háromszori ellátása (tízórai, ebéd, uzsonna); táboronként legalább 1 fő pedagógus

művelődésszervező, közművelődési szakember, vagy kulturális mediátor végzettséggel rendelkező
táborvezető biztosítása
A megvalósításhoz koncepciót Ajánlatkérő biztosít.
A nyertes AT a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatáson felül semmiféle címen
többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések
nem szolgáltathatnak alapot az ellenszolgáltatás megemelésére.
A részletes feladatokat és specifikációt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(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 összár (HUF, előny a kisebb) / 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:
vagy Kezdés: 2020/07/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/09/30 (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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001
II.2.13) További információ
1.) AT a teljes mennyiségre köteles ajánlatot tenni.
2.) A nyújtandó szolgáltatás minőségét és jellemzőit AK olyan részletességgel meghatározta, hogy
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
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 AT, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK
az eljárásból ki kell zárnia azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplőt (AI), akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT-nek a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17.
§ (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizáró okok hatálya alá, ennek keretében

• nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá;
• a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában 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 kell
benyújtania; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b)
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtania;
• AV és adott esetben AI vonatkozásában AT-nek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okok fenn nem állása igazolható a Rendelet 12. § rendelkezései szerint is.
AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a
cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
A Rendelet 17. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására AK elfogadja,
ha AT a Rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák AK által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért AT felel.
AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
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: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
előzetes igazolására AT-nek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozatot
kell benyújtani. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek AT más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására
vonatkozó nyilatkozatot.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során
benyújtani.
AK-i felhívásra történő részletes igazolás módja:
P1. AT igazolja alkalmasságát a Rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolója eredménykimutatás részének benyújtásával (ha
a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az AK által kért
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait AK ellenőrzi, a
beszámoló benyújtása nem szükséges
A Rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében, ha AT a P1. pont szerinti irattal azért nem
rendelkezik AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni.
A Rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében, ha AT a P1. pont szerinti irattal azért
nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a számviteli beszámoló
benyújtása nem lehetséges, 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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Alkalmas AT, ha az ajánlati felhívás
(AF) feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül legalább 2
esetében adózott eredménye nem negatív.
Ha AT a Rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kívánja igazolni az alkalmasságát,
alkalmas, ha működésének megkezdése óta rendelkezik legalább 7 000 000 Ft,
rendezvényszervezési szolgáltatásból származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétellel.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében a P1. pontban foglalt alkalmassági
követelménynek elegendő, ha egy közös AT megfelel.
AT az AK által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseiben foglaltak
szerint is megfelelhet.
AT alkalmassága igazolható a Rendelet 19. § (7) bekezdés rendelkezései szerint is. Az alkalmasság
igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
előzetes igazolására AT-nek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozatot
kell benyújtani. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek AT más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására
vonatkozó nyilatkozatot.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során
benyújtani.
AK-i felhívásra történő részletes igazolás módja:
M1. AT a Rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján igazolja alkalmasságát az AF
feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb, a beszerzés tárgya
(gyermekprogramok szervezése és lebonyolítása) szerinti teljesítéseinek ismertetésével a Rendelet
23. §-ban írt módon (saját nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással). A
referencianyilatkozat vagy -igazolás legalább az alábbiakat tartalmazza:
• 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 szolgáltatást 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 szolgáltatást veszi figyelembe, ennek megfelelően a
referenciaigazoláson vagy –nyilatkozaton a vizsgált időszakra eső mennyiséget egyértelműen fel kell
tüntetni),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
A referencianyilatkozatot cégszerűen aláírva, a referenciaigazolást egyszerű másolatban kell
benyújtani.
A referencia igazolásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében
foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmas AT, ha rendelkezik az AF feladásának
napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és az AF feladásának napjától visszafelé
számított 3 éven belül befejezett, összességben legalább 120 résztvevő részére gyermekprogram
szervezése és lebonyolítása vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített
referenciával. A követelménynek AT több szerződésből származó teljesítéssel is megfelelhet.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az M1. pontban foglalt alkalmassági
követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. AK a Kbt. 65. § (10)
bekezdésében foglaltakat nem alkalmazza.
AT alkalmassága igazolható a Rendelet 24. § (1) bekezdés rendelkezése szerint is. Az alkalmasság
igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
AT az AK által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint
is megfelelhet.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződést biztosító (megerősítő) mellékkötelezettségek:
késedelmi kötbér: 1%/nap
hibás teljesítési kötbér: 1%/alkalom
meghiúsulási kötbér: 20%
A szerződést biztosító (megerősítő) mellékkötelezettségek részletes leírását a szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF
Forrás: 100 %-ban a TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001 „Az Érték-Élmény-Egészség megjelenítése közösségi
programokban” projekt. Amennyiben a támogatási forrás nem nyújt elegendő fedezetet, azt AK – döntése
szerint – saját forrásból kiegészítheti.
A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait kell
alkalmazni.
fizetés szabályai: Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.
AK előleget nem fizet.
Számlázás ütemezése: részszámla rendezvényenként.
A nyertes AT a számlán köteles feltüntetni a projekt azonosító számát (TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001).
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése szerint az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződés
teljesítése érdekében 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
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: 2020/06/05 (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: 2020/06/05 (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.
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

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.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. AK 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.
2. Az EKR használatához (az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához) az arra jogosult személy
részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. § (1) bekezdés].
3. Az ajánlat összeállítása során AT-knek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) és (3)
bekezdéseiben foglaltakra.
4. 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.
5. Az AF-ban vagy a KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási
rendeletei szerint kell eljárni.
6. 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: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., I.
emelet 116. számú iroda
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.

VI.4)

7. 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.
8. FAKSZ: Pap László, lajstromszáma: 00265
9. 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.
10. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
11. A II.2.7) pontokban megadott kezdő időpont a szerződéskötés tervezett napját jelenti.
Amennyiben a szerződés ennél korábban létrejön, az nem módosítja sem a befejező időpontot, sem
a műszaki leírásban megadott részhatáridőket, időpontokat. Amennyiben a szerződés ennél később
jön létre, AK a 2020. augusztus folyamán megrendezni tervezett táborok módosított időpontjáról azt
min. 30 nappal megelőzően tájékoztatja a nyertes AT-t.
12. További információk a KD-ban találhatók.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8953/2020)
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: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tímár Judit
Telefon: +36 202967019
E-mail: Judit.Timar@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapestkozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://budapestkozut.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/EKR000424172020/
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/EKR000424172020/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)
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: Keretmegállapodás - parkolásgátló oszlopok
Hivatkozási szám: EKR000424172020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

34928400-2

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szerződés megnevezése: Adásvételi keretmegállapodás parkolásgátló oszlopok, hajlított
csőkorlátok és egyéb egyedi fémszerkezetek beszerzésére
A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés
A közbeszerzési eljárás alapján keretmegállapodás megkötésére kerül sor, amely a Kbt. 104.
§ (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti
vegyes keretmegállapodásnak minősül. Erre tekintettel az ajánlati dokumentáció II. kötetét képező
szerződéstervezetben részletesen definiált különböző esetek szerint Ajánlatkérő vagy a Közvetlen
Megrendelés jogával él, vagy Írásbeli Konzultációt kezdeményez, amelynek során számára
megfelelő Egyedi Ajánlat esetén Egyedi Megrendeléssel élhet.
Ajánlatkérő az alábbiakban ismerteti a Műszaki Leírásban nevesített azon termékeket, amelyek
vonatkozásában ajánlattevőnek ki kell tölteni az Ajánlatkérő által kiadott Árazatlan Költségvetést:
1. Centrum típusú vagy azzal egyenértékű parkolásgátló poller (horganyzott kívánt színre
szinterezve)
2. Centrum típusú vagy azzal egyenértékű parkolásgátló poller (krómozott, polírozott)
3. 5/4" hajlított korlát (60 cm – horganyzott)
4. 5/4" hajlított korlát (60 cm – festett)
5. 5/4" hajlított korlát (60 cm - krómozott, polírozott)
6. 5/4" hajlított korlát (90 cm – horganyzott)
7. 5/4" hajlított korlát (90 cm – festett)
8. 5/4" hajlított korlát (90 cm –krómozott, polírozott)
9. 5/4" hajlított korlát középen osztott (140x120 cm – horganyzott)
10. 5/4" hajlított korlát középen osztott (130x90 cm - horganyzott)
11. 6/4" hajlított korlát (60 cm – horganyzott)
12. 6/4" hajlított korlát (60 cm – festett)
13. 6/4" hajlított korlát (90 cm – horganyzott)
14. 6/4" hajlított korlát (90 cm – festett)
15. Kerékpár támasz (horganyzott)
16. Dalma típusú poller vagy azzal egyenértékű poller (horganyzott, festett)
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti típusú termékek vonatkozásában kerülhet sor közvetlen
megrendelésre az ajánlattevő által benyújtott Árazott Költségvetésben foglalt ajánlati árak alapján.
A termékekkel kapcsolatos részletes követelmények a Műszaki Leírásban kerültek meghatározásra.
Esetlegesen felmerülő igény alapján és egyedi Ajánlattevői árajánlat alapján további, egyedi
parkolásgátló elemek, hajlított csőkorlátok, egyéb tartozékok, valamint egyedi fémszerkezetek
is megrendelhetőek a szerződés keretösszegének maximum 30 %-ának értékéig. Ilyen esetben
írásbeli konzultációra kerül sor a Szerződéstervezetben foglalt részletes rendelkezések szerint. Az
ajánlattevő által benyújtott Egyedi Ajánlat alapján Ajánlatkérő Egyedi Megrendeléssel élhet.
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): Az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő
ajánlattételt tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyát képező termékeknek egységes minőségűnek
és arculatúnak kell lenniük, így ebben a vonatkozásban a részajánlat-tétel lehetősége nem adott.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: A szerződés megnevezése: Adásvételi keretmegállapo
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34928400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A teljesítés helyszíne az ajánlatkérő 1107 Budapest, Bihari u.
4. szám alatti telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 18.000.000,- Ft
A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. A felmerülő
igények függvényében kerül sor a közvetlen megrendelésekre vagy az egyedi megrendelésekre.
A III.1.3) pontban foglalt M.1 alkalmassági követelmény alátámasztása érdekében Ajánlatkérő
rögzíti, hogy a Keretmegállapodás alapján várhatóan sor kerül legalább 1500 db a fentiekben
1. sorszámúként megjelölt termék, legalább 500 db a fentiekben 3. sorszámúként megjelölt
termék, továbbá legalább 500 db a fentiekben 6. sorszámúként megjelölt termék megrendelésére.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a fentiek tájékoztató jellegű információnak
minősülnek, ez alapján Ajánlatkérőnek nincs megrendelési kötelezettsége, és nem vállal
megrendelési kötelezettséget egyebekben sem a Keretmegállapodás terhére.
(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 Készletbiztonság az 1. sorszámú termék vonatkozásában (db/hó) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 85
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
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 (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (AISZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az AT-nek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (a
továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bek. 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 a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem Magyarországon letelepedett AT a Kr. 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az
ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kr. 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.
Az AV vagy az AISZ vonatkozásában az AT a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról,
hogy az adott esetben igénybe vett alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-a alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban (és a jelen felhívásban) meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők már
az ajánlatukban nyújtsák be. [A fentiek alapján a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívás kibocsátására a
jelen eljárás keretében nem kerül sor.]
Ennek keretében AT a kövekező igazolások (nyilatkozatok) benyújtását írja elő:
- Az EKR rendszerben rögzített elektronikus űrlap („Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról”).
- Az EKR rendszerben rögzített elektronikus űrlap („Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontja tekintetében”).
- Az EKR rendszerben rögzített elektronikus űrlap („Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók
és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában”) (AK az utóbbi űrlap
vonatkozásában rögzíti, hogy adott esetben, kapacitásait rendelkezésre bocsátó személyre
vonatkozóan is a tárgyi űrlap benyújtása szükséges. AK a benyújtott űrlapot szervezetekre és
személyekre egyaránt elfogadja.)
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozattal összefüggésben AK
a következőket rögzíti: A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok
vonatkozásában be kell nyújtani az AT nyilatkozatát a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Új
Pénzmosásról Szóló Törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonosa nevének és állandó lakóhelyének bemutatásával; ha a gazdasági szereplőnek
nincs az Új Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában benyújtandó nyilatkozat
szabatosságának (és a nevezett jogszabályhely megfelelő értelmezése érdekében) ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a következő jogszabályi rendelkezésekre:
Az Új Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjaiban foglaltak szerint:
„38. tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.)
8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni
hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást,
ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett
társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással
rendelkezik,
…
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még
nem határozták meg,
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy
dd) a da)–dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány
képviseletében eljár,”

A Ptk. 8:2. § (4) bekezdésében foglaltak szerint:
„Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal
rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke
a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással
rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok
felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi
személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező
közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.”
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti
kizáró ok vonatkozásában benyújtott nyilatkozatban ajánlattevő kizárólag akkor nyilatkozhat
akként, hogy nincs az Új Pénzmosásról Szóló Törvény szerinti tényleges tulajdonosa, ha a fenti
jogszabályhelyekre tekintettel alátámasztható e nyilatkozata.
A kizáró okok vonatkozásában AK hivatkozni kíván a Kbt. 64. § szerinti öntisztázással kapcsolatos
rendelkezésekre, továbbá a Kbt. 74. §-ában foglalt azon rendelkezésekre, hogy AK-nak mely
gazdasági szereplőt kell kizárnia az eljárásból, és mely gazdasági szereplőt áll jogában kizárni.
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: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez
szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
P.1. a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT-nek az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó
- általános forgalmi adó nélkül számított –teljes árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól
függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Jelen alkalmassági feltétel tekintetében a Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (8) és (12) bekezdései figyelembevételével
támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
A közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint együttesen is megfelelhetnek az alkalmassági
követelményeknek. Azon követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,
ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakra tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban (és a jelen felhívásban)
meghatározott igazolásokat már az ajánlatukban nyújtsák be. [A fentiek alapján a Kbt. 69. § (4) bek.
szerinti felhívás kibocsátására a jelen eljárás keretében nem kerül sor.]
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P.1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele összesen nem éri el a nettó
13.500.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez
szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
M.1 a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított három év alatt AT által teljesített legjelentősebb szállítások
ismertetésével. A Kr. 23. §-ra tekintettel ennek vonatkozásában benyújtandó az AT, illetve az
AISZ nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. A referenciára vonatkozó
nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a
következőket: szerződés teljesítésének időpontja (kezdő- ÉS befejező időpont év,hónap,nap
formátumban), a szerződést kötő másik fél megnevezése; referenciaszemély megnevezése és
elérhetősége (email vagy telefonszám), a szállítás tárgya és mennyisége (amelyből megállapítható
valamennyi minimumkövetelmény szerinti tényező megtörténte); nyilatkozat arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint együttesen is megfelelhetnek az alkalmassági
követelményeknek. Azon követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,
ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bekezdései alapján
támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.

Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakra tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban (és a jelen felhívásban)
meghatározott igazolásokat már az ajánlatukban nyújtsák be. [A fentiek alapján a Kbt. 69. § (4) bek.
szerinti felhívás kibocsátására a jelen eljárás keretében nem kerül sor.]
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1 nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben
legalább olyan referenciával vagy referenciákkal, amelyek kiterjedtek legalább a következők
szállítására:
- legalább 1125 db Centrum típusú vagy azzal egyenértékű parkolásgátló poller (horganyzott kívánt
színre szinterezve)
- legalább 375 db 5/4" hajlított korlát (60 cm – horganyzott)
- legalább 375 db 5/4" hajlított korlát (90 cm – horganyzott)
AK rögzíti, hogy a fentiek szerinti különböző típusú termékek szállítására vonatkozó referenciák
igazolhatók akár egy, akár több szállításra vonatkozó szerződéssel, továbbá az egyes terméktípusok
szerinti mennyiségek is igazolhatók akár egy, akár több szállításra vonatkozó szerződéssel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi Kötbér: A késedelemmel érintett Termékek nettó ellenértéke 2%-ának megfelelő összegű
napi mérték.
Szerződésszegési Kötbér: mértéke szerződésszegésenként 50.000,- Ft.
Megrendelés Meghiúsulási Kötbére: a Közvetlen Megrendelés vagy Egyedi Megrendelés
ellenértékének 20 %-a
Meghiúsulási kötbér: Keretösszeg 20%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték teljesítésére a teljesítés ajánlatkérői
igazolását követően benyújtott, a számla ajánlatkérő által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési
határidővel, átutalással kerül sor figyelemmel a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdése, valamint a Ptk. 6: 42-45. § rendelkezéseire is.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint.
Eladó havonta jogosult számla benyújtására.
Az ÁFA megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. szerinti gazdálkodó szerezet alapítását (projekttársaság
létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé.
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
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a 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: 2020/06/02 (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: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás az EKR-ben
történik. A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg az ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az
EKR visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi,
elektronikusan.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) 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: Nem köteles az AK újabb
hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás. AK-nak ugyanakkor ilyen esetben is joga van hiánypótlást elrendelni döntése szerint.
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: I. értékelési szempont: fordított arányosság. II. értékelési szempont: arányosítás.
Részletesen a VI.3.12) pontban és az ajánlati dokumentáció I. kötetében.
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 jelen eljárás a Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerint indított, Kbt.
Harmadik rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.
2) A közbeszerzési eljárás a Kbt. 40. § (1) bek. és az e-Kr. alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra.
A közbeszerzési dokumentumok minden AT részére elérhetőek az EKR rendszeren keresztül. Az
ajánlat és a közbeszerzési eljárás során csatolásra kerülő valamennyi dokumentum benyújtásának
vonatkozásában AK hivatkozni kíván a Kbt. 40-41/C. §-ban és az e-Kr. 11-12. §-ban foglaltakra.

VI.4)

3) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában
meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli, amelyek a
hozzárendelt súlyszámokkal együtt a következők:
I. Összesített ajánlati ár (nettó Ft) [85]
II. Készletbiztonság az 1. sorszámú termék vonatkozásában (db/hó) [15]
AK az egyes értékelési szempontok tekintetében 0-tól 10-ig ad pontot.
AK az I. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az AD
I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint. AK az Árazatlan Költségvetés
valamennyi tételének AT általi beárazása alapján az egységárak összesített értékét, mint összesített
ajánlati árat értékeli.
AK a II. értékelési szempont esetében az arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben
részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint.
A II. értékelési szempont esetében AK azt értékeli el, hogy AT az Árazott Költségvetésben (valamint
a Műszaki Leírásban és a jelen felhívás II.1.4 pontjában egyaránt) 1. sorszámmal megjelölt tétel
vonatkozásában havonta mekkora maximális szállítási kapacitást vállal, vagyis, hogy az adott
hónapban maximum milyen mennyiségű termék leszállítására vállal garanciát, igény szerint
(készletbiztonság).
A II. értékelési szempont esetében AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a következőket rögzíti:
- Az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre (és az ennél kedvezőbb, nagyobb
mennyiséget tartalmazó vállalásokra) az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot
ad: 300 db/hó
- 150 db/hó értéknél kedvezőtlenebb (kisebb mennyiségű) vállalás nem tehető (kisebb mennyiség
megajánlása esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN!).
4) Az eljárás nyelve magyar. Ha AT valamely dok-ot más nyelven csatol, az idegen nyelvű dok-hoz
egyszerű fordítást is csatolnia kell. A Kbt. 47.§ (2) bek alapján AK a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja.
5) AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet alapítását (projekttárs. létrehozását)
nem írja elő és nem teszi lehetővé.
6) Azon alk.köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1,M.1
7) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektr. nyil.minták kitöltésével képzett
nyilatkozatokat, valamint az AD I. kötetben rendelkezésre bocsátott egyéb nyil.minták alapján
nyomtatott, aláírt, szkennelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dok-okban foglaltak szerint.
8) AK az elj. kb. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére
biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
9) Az ajánlatban meg kell jelölni a kb-nek azt a részét, amelynek telj-hez AT alvállalkozót (AV) kíván
igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert AV-kat [Kbt. 66.§(6)] (A tárgyi nyilatkozatot az EKR rendszerben foglalt űrlapon kell megtenni.
Abban az esetben, ha AT nem vesz igénybe alvállalkozót, az űrlap benyújtását mellőznie kell, és
a Segédlet szerinti nyilatkozatminta alkalmazásával az alvállalkozók igénybevételére vonatkozó
nemleges nyilatkozatot kell benyújtania.
10) Ha az AT igénybe vesz kapacitást nyújtó szervezetet vagy személyt, az ajánlatban be kell
nyújtani az EKR rendszerben foglalt űrlap alkalmazásával a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot
az igénybe vett kapacitást nyújtó szervezet vagy személy vonatkozásában, a tárgyi alkalmassági
követelmény megjelölésével. Ha AT nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet vagy személyt,
az űrlap benyújtását mellőznie kell, és a Segédlet szerinti nyilatkozatminta alkalmazásával a
kapacitást nyújtó szervezet vagy személy igénybevételére vonatkozó nemleges nyilatkozatot kell
benyújtania.
11) A Kbt. 75.§ (6) bekezdésére tekintettel AK rögzíti, hogy a jelen eljárásban a 75. § (2) bekezdés e)
pontját nem alkalmazza.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Hatvan Város Önkormányzata (9024/2020)
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: Hatvan Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70214820
Postai cím: Kossuth tér 2.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Selmeczi Attila
Telefon: +36 37542305
E-mail: selmeczi.attila@hatvan.hu
Fax: +36 37345455
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hatvan.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hatvan.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/EKR000456232020/
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/EKR000456232020/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: Könyvtár felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000456232020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

39100000-3

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Könyvtár felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés
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: Bútorok beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39100000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. (3012/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kisasztal: 1 db
Pad: 10 db
Rakásolható szék, karfa nélkül: 134 db
Rakásoló kocsi: 4 db
Szék karfával: 5 db
Összecsukható asztal: 6 db
Negyed sarok elem: 12 db
Dohányzóasztal: 12 db
Karosszék: 20 db
Fotelszék: 2 db
Fotel: 4 db
Görgős szék: 12 db
Puff: 34 db
Labda: 2 db
Variálható ülőke: 2 db
Y alakú ülőke: 3 db
Babzsák: 6 db
Részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként csatolunk.
(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 12 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő
valamennyi termékre vonatkozóan (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
2 A jótállási időn belül a leszállított termékek meghibásodása/sérülése esetén a hiba kijavítás
megkezdésének vállalt időpontja, az ajánlatkérő jelzésétől számítva (munkaóra, min. 8, max. 24
munkaóra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó Ft) / 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: 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés: Polcrendszer beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39131000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. (3012/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Recepciós pult és tároló bútor: 1 db
Ruhatár+zárható tárolók: 1 db
Parafa tábla: 1 db
Dobogó/színpad/falburkolat: 1 db
Folyóirat tartó: 3 db
Számítógép asztal: 9 db
Dekorációs lap: 1 db
Íróasztal: 4 db
Íves polc: 82 db
Íves polc elem: 28 db
Könyvespolc: 164 db
Gyerek házikó: 1 db
Asztal: 3 db
Alul zárt, felül nyitott polcos: 8 db
Alul folyóiratos, felül nyitott polcos: 9 db
Helyszíni szerelés: 1 egység
Részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként csatolunk.
(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 12 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő
valamennyi termékre vonatkozóan (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10

2 A jótállási időn belül a leszállított termékek meghibásodása/sérülése esetén a hiba kijavítás
megkezdésének vállalt időpontja, az ajánlatkérő jelzésétől számítva (munkaóra, min. 8, max. 24
munkaóra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó Ft) / 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: vagy napban: 75
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés: Guruló tömörraktár polcrendszer beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39131100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. (3012/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mobil polc (600x2400x3000 mm / 7 polc + fedőpolc): 19 db
Mobil polc (600x3200x3000 mm / 7 polc + fedőpolc): 5 db
Fix polc (600x3200x3000 mm / 7 polc + fedőpolc): 1 db
Fix polc (300x2400x3000 mm / 7 polc + fedőpolc): 3 db
Fix polc (300x5800x3000 mm / 7 polc + fedőpolc): 1 db
Fix polc (300x6800x3000 mm / 7 polc + fedőpolc): 1 db
Részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként csatolunk.
(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 12 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő
valamennyi termékre vonatkozóan (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
2 A jótállási időn belül a leszállított termékek meghibásodása/sérülése esetén a hiba kijavítás
megkezdésének vállalt időpontja, az ajánlatkérő jelzésétől számítva (munkaóra, min. 8, max. 24
munkaóra) 10

Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó Ft) / 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: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés: IKT eszközök beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

48900000-7

További tárgyak:
30213300-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. (3012/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Flipchart tábla: 1 db
Hangfal: 2 db
Keverőerősítő: 1 db
NAS meghajtó: 1 db
Merevlemez (NAS): 2 db
Jack kábel: 2 db
Vezetékes mikrofon: 2 db
Mikrofon állvány: 4 db
Vezeték nélküli mikrofon készlet: 1 db
Csiptetős mikrofon szett: 1 db
Multifunkciós nyomtató: 2 db
Router + tűzfal: 1 db
Switch: 3 db
Számítógép: 17 db
Szünetmentes tápegység: 17 db
Laptop: 6 db
Operációs rendszer: 24 db
Irodai program csomag: 24 db
Interaktív tábla: 1 db

Mobil projektor: 1 db
Mobil vetítő vászon: 2 db
Projektor állvány/prezentációs asztal: 1 db
Fix projektor: 1 db
Motoros, rolós vetítő vászon: 1 db
TV: 1 db
DVD lejátszó: 1 db
Asztali nyomtató: 2 db
Mobil indukciós hurokerősítő rendszer: 3 db
Részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként csatolunk. Ha
az ajánlattevő más gyártmányú/típusú szoftvert ajánl meg, mint amilyen gyártmányt/típust az
ajánlatkérő a Műszaki leírásban megnevezett, akkor az ajánlattevő köteles a szerződéskötést
követően, az ajánlatkérő által megjelölt időpontban az adott szoftverek felhasználói részére (kb. 12
fő részére) a szoftverek megfelelő használata tárgyában az ajánlatkérő által biztosított eszközökkel
és helyszínen oktatást tartani min. 12 munkaórában a közbeszerzési ajánlatban megadott ajánlati ár
terhére.
(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 12 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő
valamennyi termékre vonatkozóan (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
2 A jótállási időn belül a leszállított termékek meghibásodása/sérülése esetén a hiba kijavítás
megkezdésének vállalt időpontja, az ajánlatkérő jelzésétől számítva (munkaóra, min. 8, max. 24
munkaóra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó Ft) / 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: 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001
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: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a
kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az 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: Korm.rendelet)
17.§ (1) bekezdése szerint és a Kbt. 114/A. § alapján az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania,
hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdése g)k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban
nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
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: Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását
a jelen közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági
követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban
nyújtsák be.
P/1. Ajánlattevő köteles csatolni a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bek c) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből,
a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozatát attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek
az adatok rendelkezésre állnak.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A közös
ajánlattevők árbevételei összeadódhatnak.
Ha az ajánlattevő az árbevételre vonatkozó adattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az
e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P/1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el
az 1. rész vonatkozásában a nettó 17.000.000,- Ft-ot,
a 2. rész vonatkozásában a nettó 17.000.000,- Ft-ot,
a 3. rész vonatkozásában a nettó 7.000.000,- Ft-ot,
a 4. rész vonatkozásában a nettó 11.000.000,- Ft-ot.
Amennyiben ajánlattevő több részre is ajánlatot tesz, úgy elegendő a legnagyobb értékű árbevételi
minimumkövetelményt teljesíteni, az árbevételi minimumkövetelmények több részre történő
ajánlattétel esetén nem kumulálódnak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását
a jelen közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági
követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban
nyújtsák be.

M.1.) A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek be kell
nyújtania az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban szerződésszerűen
teljesített szállításokra vonatkozó referencianyilatkozatot/igazolást, minimálisan az alábbi
tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése és székhelye/lakcíme, valamint a kapcsolattartó
személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
— szállítás tárgyának és mennyiségének ismertetése olyan részletességgel, hogy az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen
— a teljesítés ideje (kezdés és befejezés év, hónap, nap pontossággal)
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb
72 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak/
nyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból a referenciát bemutató saját teljesítése
alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9)(10) bekezdéseire.
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
1. rész vonatkozásában:
M.1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő az 1. részre történő ajánlattétel során, amennyiben nem
rendelkezik egy vagy több, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított
három évben (36 hónapban) teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az előírásoknak
megfelelően teljesített olyan referenciával, amely(ek) keretében összesen legalább 180 db bútorelem
szállítására került sor.
Bútorelem kifejezés alatt az alábbi eszközök bármelyike értendő: asztal, pad, szék, fotel, puff, labda,
ülőke, babzsák.
2. rész vonatkozásában:
M.1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a 2. részre történő ajánlattétel során, amennyiben nem rendelkezik
egy vagy több, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben
(36 hónapban) teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően
teljesített olyan referenciával, amely(ek) keretében összesen legalább 200 db bútorelem szállítására
került sor.
Bútorelem kifejezés alatt az alábbi eszközök bármelyike értendő: asztal, polc, parafa tábla, recepciós
pult, ruhatároló, gyerek házikó.
3. rész vonatkozásában:
M.1.3. Alkalmatlan az ajánlattevő a 3. részre történő ajánlattétel során, amennyiben nem
rendelkezik egy vagy több, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított
három évben (36 hónapban) teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az előírásoknak
megfelelően teljesített olyan referenciával, amely(ek) keretében összesen legalább 20 db polcból álló
polcrendszer szállítására került sor.
4. rész vonatkozásában:
M.1.4. Alkalmatlan az ajánlattevő a 4. részre történő ajánlattétel során, amennyiben nem rendelkezik
egy vagy több, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben
(36 hónapban) teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően
teljesített olyan referenciával, amely(ek) keretében összesen legalább 90 db informatikai eszköz
(hardver és/vagy szoftver eszközök) szállítására került sor.
Több részre történő ajánlattétel esetén az M/1. alkalmassági követelményeknek való megfelelés
lehetséges egy referencia bemutatásával, amennyiben a bemutatott referencia megfelel valamennyi
ajánlattétellel érintett részajánlati kör vonatkozásában előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.
Ajánlattevő az M/1. alkalmassági követelményeknek történő megfelelést mind a négy rész esetében
több szerződéssel is igazolhatja.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt.
65. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak
szerint.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Késedelmi kötbér:
Alapja: összesített nettó ajánlati ár.
Mértéke: 1 % minden késedelmes naptári nap után, maximum az összesített nettó ajánlati ár 30%-a.
Meghiúsulási kötbér:
Alapja: az összesített nettó ajánlati ár.
Mértéke: 30%.
Hibás teljesítési kötbér:
Alapja: a hibás teljesítéssel érintett eszközökre eső nettó ellenszolgáltatás.
Mértéke: 15 %.
Teljesítési biztosíték, amelynek mértéke az összesített nettó ajánlati ár 3 %-a.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a
teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő előleget az összesített nettó ajánlati ár (vételár) 20%-ának megfelelő mértékben biztosít.
Ajánlatkérő a vételárat a szerződésszerű teljesítést (szállítást és telepítést/üzembe helyezést) követően
kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30 napon
belül.
Ajánlatkérő 1 db végszámla kiállítására biztosít lehetőséget.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII. tv. [Kbt. 135.§ (1), (5), (6), (11) bek.]
• 2013. évi V. tv. [Ptk. 6:130.§ (1)-(2)]
• 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA tv.)
• 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: magyar Forint (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
(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: 2020/06/11 (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: 2020/07/13 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására és
felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) 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 a hiánypótlást
a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással ajánlattevő
az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor ajánlatkérő kizárólag egy
alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: A "Minőségi szempont" 2. részszempontja és az "Ár" szempont esetében fordított
arányosítás, a "Minőségi szempont" 1. részszempontja esetén egyenes arányosítás mindegyik részben.
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) Ajánlatkérő az EKR karakterkorlátozására tekintettel az egyéb
információkat teljes körűen és részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
2) Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül
lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók, így a nyilatkozattétel kizárólag elektronikus
úton kizárólag az EKR-ben lehetséges a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen.
3) A műszaki leírásban esetlegesen szereplő meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra,
illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozás azért történt, mert nem lehetséges
a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen hivatkozás mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést mindig érteni kell. Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. Kormány rendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat is elfogad.

VI.4)

Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
4) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók.
5) Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest
szigorúbban állapította meg valamennyi előírt alkalmassági követelmény kapcsán.
6) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
7) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az
ajánlat részeként megtenni.
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. és a 424/2017. Korm. rendelet 11-12. §-ai
tartalmazzák.
8) FAKSZ: dr. Németh Ferenc, lajstromszám: 00981.
9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 3. § 37. pontja szerinti szakmai ajánlatot részenként.
Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti a megajánlott termékek termékleírását (ajánlatkérő
termékadatlapot vagy prospektust vagy bármilyen egyéb iratot elfogad), amelyből egyértelműen
kiderül a megajánlott termék közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő által meghatározott
műszaki feltételeknek való megfelelése, a termék megnevezése és származási helye.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Jászberény Városi Önkormányzat (9079/2020)
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: Jászberény Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17182803
Postai cím: Lehel Vezér Tér 18.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budai Lóránt
Telefon: +36 57505700
E-mail: polgarmester@jaszbereny.hu
Fax: +36 57505746
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jaszbereny.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/EKR000488912020/
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/EKR000488912020/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: Jászberény, Faiskola u.7. kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000488912020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
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Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében 5100 Jászberény, Faiskola u.7., hrsz 4680/6 ingatlanon kivitelezési
munkák teljesítése.
A meglevő földszintes plusz két emeletes-, lapos tetős-, alápincézett kialakítású társasház,
amelyben 15 db Önkormányzati lakás kerül kialakításra. A tervezett felújítás során a lakások
meglevő belső gépészeti rendszere cső- és berendezés cserével-, az épület telken belüli közmű
ellátó rendszere teljes felújításra kerül-, a gázellátó rendszer eddig nem volt, most kerül kialakításra.
A telek közművesített területen található, rendelkezik víz-, szennyvíz bekötő vezetékkel-, a
gázellátás a tervezett felújítás során kerül kialakításra. A felújítás során kialakításra kerülő
lakásokban korszerű víz- és energia takarékos gépészeti rendszerek kerülnek kialakításra-,
gázüzemű hőtermelő berendezésekkel-, lakásonkénti fogyasztás méréssel. A tárgyi ingatlanon
meglévő többlakásos társasház felújítása, átalakítása tervezett, melynek során az épületben 15db
lakás lesz kialakítva, ebből 1db akadálymentes kivitelben. A tervdokumentáció az épület erősés gyengeáramú villanyszerelési terveit tartalmazza. A tárgyi ingatlanon 15db lakást tartalmazó
társasház létesítése tervezett. A lakások fűtése, használati melegvíz ellátása egyedi (lakásonként
elhelyezett) gázkazánokról történik, a lakáselosztókról működtetve. A vizes mellékhelyiségek
szellőztetése önálló, helyi ventilátorokkal lesz megoldva, melyek a világítás kapcsolóról, „utánfutást”
biztosító relé beépítésével üzemel. A klímatizálás részére tartalék áramkörök biztosítása szükséges.
A használati melegvíz indirekt fűtésű tárolóban, gázkazán segítségével készül, azonban tartalék
csatlakozási lehetőséget kell kiépíteni az elektromos fűtőpatron részére. A tervezett épületen
jelenleg a létesítéskori előírásoknak megfelelő villámvédelmi rendszer van kiépítve. Az épület
alapterülete nem bővül, rendeltetése nem változik, így az OTSZ 140.§ alapján a meglévő
villámvédelmi rendszer felújítása, azaz nem norma szerinti védelem létesítése tervezett.
A kivitelezési munkák részletes leírását, részletes mennyiségi és műszaki adatokat a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció, és az árazatlan költségvetés
tartalmazza. A teljesítéssel kapcsolatos további feltételek a szerződéstervezetben találhatók.
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.
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): Ajánlatkérő a részajánlat tételt nem teszi lehetővé,
mert az építési beruházás egy egységet képvisel, egyetlen ajánlattevő azt el tudja végezni,
a kivitelezés egy hrsz-on valósul meg, annak részekre bontása szakmailag és gazdaságilag
célszerűtlen, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás szempontjából az árat feltehetően drágítaná.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Jászberény, Faiskola u.7. kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
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Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Faiskola u.7., hrsz 4680/6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében 5100 Jászberény, Faiskola u.7., hrsz 4680/6 ingatlanon kivitelezési
munkák teljesítése.
A meglevő földszintes plusz két emeletes-, lapos tetős-, alápincézett kialakítású társasház,
amelyben 15 db Önkormányzati lakás kerül kialakításra. A tervezett felújítás során a lakások
meglevő belső gépészeti rendszere cső- és berendezés cserével-, az épület telken belüli közmű
ellátó rendszere teljes felújításra kerül-, a gázellátó rendszer eddig nem volt, most kerül kialakításra.
A telek közművesített területen található, rendelkezik víz-, szennyvíz bekötő vezetékkel-, a
gázellátás a tervezett felújítás során kerül kialakításra. A felújítás során kialakításra kerülő
lakásokban korszerű víz- és energia takarékos gépészeti rendszerek kerülnek kialakításra-,
gázüzemű hőtermelő berendezésekkel-, lakásonkénti fogyasztás méréssel. A tárgyi ingatlanon
meglévő többlakásos társasház felújítása, átalakítása tervezett, melynek során az épületben 15db
lakás lesz kialakítva, ebből 1db akadálymentes kivitelben. A tervdokumentáció az épület erősés gyengeáramú villanyszerelési terveit tartalmazza. A tárgyi ingatlanon 15db lakást tartalmazó
társasház létesítése tervezett. A lakások fűtése, használati melegvíz ellátása egyedi (lakásonként
elhelyezett) gázkazánokról történik, a lakáselosztókról működtetve. A vizes mellékhelyiségek
szellőztetése önálló, helyi ventilátorokkal lesz megoldva, melyek a világítás kapcsolóról, „utánfutást”
biztosító relé beépítésével üzemel. A klímatizálás részére tartalék áramkörök biztosítása szükséges.
A használati melegvíz indirekt fűtésű tárolóban, gázkazán segítségével készül, azonban tartalék
csatlakozási lehetőséget kell kiépíteni az elektromos fűtőpatron részére. A tervezett épületen
jelenleg a létesítéskori előírásoknak megfelelő villámvédelmi rendszer van kiépítve. Az épület
alapterülete nem bővül, rendeltetése nem változik, így az OTSZ 140.§ alapján a meglévő
villámvédelmi rendszer felújítása, azaz nem norma szerinti védelem létesítése tervezett.
A kivitelezéssel érintett ingatlan nettó alapterülete 1438,91 m2. A felújítás során 512,66 m2 lapostető
felújítás (hő és vízszigetelés), 1482 m2 homlokzati hőszigetelés (beleértve a lábazati hőszigetelést
is), 212,86 m2 homlokzati nyílászáró beépítése, valamint épületvillamossági és épületgépészeti
felújítás történik.
A kivitelezési munkák részletes leírását, részletes mennyiségi és műszaki adatokat a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció, és az árazatlan költségvetés
tartalmazza. A teljesítéssel kapcsolatos további feltételek a szerződéstervezetben találhatók.
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
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A környezet építési és bontási hulladékkal való terhelésének mértéke
(m3) 15
2 3.Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva az élet-,vagy
balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében,a jótállás teljes időtartama alatt(óra)
(legkedvezőbb:12óra,legkedvezőtlenebb:36óra) 5
3 4. Kötelező teljes körű jótállási időtartamon (24 hónap) felüli jótállás vállalása (egész hónapban
megadva, legkedvezőbb megajánlás: 24 hónap, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0 hónap) 5
4 5.Alk.min.követelmények M.2.a) pont szerinti szakember alkalmasság tekintetében előírt
tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (hónap)(legkedvezőbb:36 hónap;
legkedvezőtlenebb: 0 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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
Az 5. értékelési részszempont (5. Az alkalmassági minimumkövetelmények M.2.a) pontban
megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai
többlettapasztalata (hónap)(legkedvezőbb megajánlás: 36 hónap; legkedvezőtlenebb megajánlás:
0 hónap)) keretében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő által bemutatott, a szerződés
teljesítésébe bevonni kívánt szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” (vagy
a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultság megszerzésétől vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlat megszerzésének időpontjától
számítva hány hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik épületek felújítási munkáit tartalmazó
projektek esetében kivitelezési munkák helyszíni irányításában.
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/amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m)
és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján előírja,
hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a
gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Gazdasági szereplőnek a kizáró okok tekintetében az alábbiakat kell benyújtania.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17.
§ (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik
az eljárást megindító felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti)
kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap kitöltésével). 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:
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, amely a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy
d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását
tartalmazza; 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
(EKR űrlap kitöltésével).
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában nyilatkozni kell.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, valamint a Kr. 17. § (2)
bekezdése alapján nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az
eljárást megindító felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti) kizáró

okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezet vonatkozásában nyilatkoznia kell, hogy az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)–k) m ) és q) pontja szerinti) kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap kitöltésével).
A Kr. 17. § (1) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha 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.
A Kr. 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő –
ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban
az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő ajánlatában
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat
során. 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 kizáró okok igazolásának vonatkozásában adott esetben a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltak is irányadók (öntisztázás).
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következik be.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési
eljárásról ,nemleges tartalom esetén is (EKR űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pont]: Sz.1. Alkalmatlan az építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő, ha nem szerepel az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,
vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §
(1) bek. alapján előírja, hogy az alkalmasság tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Gazdasági szereplőnek alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia.
Sz.1. Ajánlatkérő a Kr. 26.§(2)bek. szerint a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11)
bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben
a Kbt.69.§(11) bek. 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 alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) és (12) bek.
rendelkezése, továbbá a Kr. 1. § (7) bek., Kr. 17. § (1) bek., Kbt. 69. § (11a) bek. rendelkezései is
megfelelően irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján
előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Gazdasági szereplőnek alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia.
P.1. A Kr. 19. § (1)bek. c) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából
(épület építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a Kr.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 ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell az igazolás(ok)nak/nyilatkozat(ok)nak
tartalmazni, hogy azokból az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelményeknek való
megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (8), (11) és (12) bek., Kr.
19.§ (6),(7)bek. rendelkezése, továbbá a Kr. 1. § (7) bek., Kr. 17. § (1) bek., Kbt. 69. § (11a) bek.
rendelkezései is megfelelően irányadók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgyából (épület építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 211 500 000, HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján
előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Gazdasági szereplőnek alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia.
M.1. A Kr. 21.§ (2)bek. a)pont alapján, ismertetni kell az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásait a Kr.23. § alapján
a Kr. 22.§. (3)bek. szerint igazolva. Az igazolásban meg kell adni szerződést kötő másik fél
megnevezését, címét, referenciát kiállító személy nevét, elérhetőségét (telefont/e-mail), )az építési
beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő időpontja és befejező – műszaki
átadás-átvétel – időpontját, év/hónap/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolásban az
adatokat olyan részletességgel kell megadni, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés
egyértelműen megállapítható legyen.
Irányadó Kr. 21.§ (2a)bek. a)pont; 21/A.§; 22.§ (5)bek.
M.2.. A Kr. 21.§ (2)bek. b)pontja alapján ismertetni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
a megnevezését, végzettségüket és/vagy képzettségüket, szakmai tapasztalatukat, akiket
ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben a szakember rendelkezik 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes felelős
műszaki vezetői jogosultsággal, az alkalmasság igazolására az alábbiakat kell benyújtani:
- Nyilatkozatot bemutatott szakemberekről (EKR űrlap kitöltésével), amelyben ismertetni kell a
szakember nevét, az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontjának, illetve
az alkalmassági követelmény megnevezésének megjelölésével az alkalmassági követelményt (M.2./
a.; M.2./b); M.2./c)), amelynek igazolására a szakember bemutatásra kerül.
- Nyilatkozatot a szakember kamarai nyilvántartási számáról.
- Szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát (a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata
arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő
rendelkezésére áll).
Amennyiben a szakember nem rendelkezik 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes
felelős műszaki vezetői jogosultsággal, az alkalmasság igazolására az alábbiakat kell benyújtani:
- Nyilatkozatot bemutatott szakemberekről (EKR űrlap kitöltésével), amelyben ismertetni kell a
szakember nevét, az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontjának, illetve

az alkalmassági követelmény megnevezésének megjelölésével az alkalmassági követelményt (M.2./
a.; M.2./b); M.2./c)), amelynek igazolására a szakember bemutatásra kerül.
- Szakember saját kezűleg aláírt – a szakember végzettségére, képzettségére, valamint szakmai
tapasztalatára (a kezdő és végdátumot legalább év/hónap pontossággal kell feltüntetni) vonatkozó
adatokat tartalmazó - szakmai önéletrajzát.
- Szakemberek végzettségét/ képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.
- Szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát (a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata
arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő
rendelkezésére áll).
- AT nyilatkozata arról, hogy nyertesség esetén gondoskodik a szakember kamarai regisztrációjáról.
AT továbbá nyilatkozni köteles, hogy tudomással bír arról, hogy a kamarai regisztráció elmaradása a
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer
számítanak bele a szakember tapasztalati idejébe az alkalmassági követelménynek történő
megfelelés igazolásakor. A szakmai gyakorlati követelmények abban az esetben kerülnek
megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns a szakember által ellátott feladat/
munka/szolgáltatás időtartamai (a kezdő és végdátum legalább év/hónap pontossággal történő
meghatározásával) elérik a szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek megfelelő
szakmai gyakorlat folytatásának időtartamát.
Az adatokat olyan részletességgel kell megadni, hogy abból az előírt alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen.
Az M.1. és M.2. alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) és (12)
bek., Kr. 24.§ (2)bek. rendelkezése.
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.
[Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik
(EKR űrlap kitöltésével), továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt.
65. § (7)]
A Kr. 1. § (7) bek., Kr. 17. § (1) bek., Kbt. 69. § (11a) bek. rendelkezései is megfelelően irányadók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban)
szerződésszerűen teljesített (befejezett), műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan magasépítésre
irányuló (építés és/ vagy felújítás) referenciával, amely esetében min. 950 m2 nettó alapterületű
épület teljes körű építése és / vagy felújítása megtörtént, és összességében tartalmazta az
alábbiakat: legalább 350 m2 lapostető felújítás (hő és vízszigetelés), legalább 1000 m2 homlokzati
hőszigetelés (beleértve a lábazati hőszigetelést is), legalább 140 m2 homlokzati nyílászáró
beépítése, épületvillamossági felújítás, épületgépészeti felújítás.
Az M.1. alkalmassági követelmény maximum 3 db referenciával igazolható.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
a) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet
VI. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. D) pontjában meghatározott – vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel (MV-É).
b) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI.
felelős műszaki vezetés 2. rész 3. D) pontjában meghatározott végzettséggel és a 3. E) pontjában
meghatározott – vagy azzal egyenértékű - szakmai gyakorlati idővel (MV-ÉG).
c) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet
VI. felelős műszaki vezetés 2. rész 5. D) pontjában meghatározott – vagy azzal egyenértékű végzettséggel és az 5. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel (MV-ÉV).
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítja.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított vállalkozási díj 1 %-a/késedelemmel érintett naptári nap, maximuma 20 %-a, 20 napot
elérő késedelem esetén ajánlatkérő jogosult elállásra,felmondásra.
„Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nem
jelentő hibák esetében, a jótállás teljes időtartama alatt (egész órában megadva, legkedvezőbb
megajánlás: 12 óra, legkedvezőtlenebb megajánlás: 36 óra)” értékelési szempontra tett vállalás
szerinti határidő tekintetében 100.000,- Ft/késedelemmel érintett óra, max. tartalékkeret és általános
forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított
vállalkozási díj 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított
vállalkozási díj 20 %-a.
Jóteljesítési biztosíték: a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti,
általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 2 %-a. A jóteljesítési biztosítékot legkésőbb a
műszaki átadás-átvétel időpontjától kezdődően kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt.
134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok valamelyikén. A jóteljesítési biztosítéknak
a jótállás időtartamának végéig kell érvényben lennie. A biztosíték határidőre történő nyújtásáról
az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján (EKR űrlap
kitöltésével).
Jótállás: min. 24 hónap (értékelési szempont).
Ajánlatkérő a műszaki szükségességből felmerülő, előre nem látható, nem tervezhető munkák
fedezetére 5% tartalékkeretet biztosít.
A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: A vállalkozó 1 db előleg számla, 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására
jogosult, a vállalkozói szerződés alapján.
A vállalkozói díj átalányáras elszámolású. Ajánlatkérő előleget a nettó vállalkozói díj 25%-a erejéig nyújt, a
Kbt. 135. § (7)-(8) bek. szerint.
Kifizetés 30 napos fizetési határidővel, átutalással. Irányadók Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8) bek., Kbt. 27/A. §,
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és 6:155.§ (1) bek., 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek., 31.§, 32.§, 32/
A. §, 32/B.§.
Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.
A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő 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
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: 2020/06/15 (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: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR végzi (https://ekr.gov.hu).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései
szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.)Korm.
rendelet (továbbiakban: EKR Kr.) 15. §- nak megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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: Lásd: VI.3.12)
További információk: 20) alpont.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3.000.000,- Ft
A befizetés helye: MKB Bank
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-10697900-49020014
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték teljesíthető
az AT választása szerint a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módok bármelyikén. AK számlájára történő
befizetés esetén a pénzösszeget AK fent megjelölt számlájára kell utalni (közlemény rovatba
feltüntetve „Munkásszállás ajánlat”).Az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK
rendelkezésére bocsátani, és az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Utalás esetén
kizárólag akkor tekinthető határidőre rendelkezésre bocsátottnak, ha az legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig jóvá is íródik AK számláján. A biztosíték teljesítésének igazolására
az ajánlatba csatolni kell: átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot, vagy pénzügyi intézmény
vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum
elektronikus okiratot, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvény elektronikus okiratot.
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
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: Ár és a 2. Minőségi szempont esetén KH útmutató szerinti fordított arányosítás; 3. 5. Minőségi szempontok esetén arányosítás ME útmutató Kbt.77.§(1) bek. Részletek a közbeszerzés
dokumentumban.
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 eljárás a Kbt. 40.§(1) bek. alapján az egységes, elektronikus
közbeszerzési rendszerben (EKR) kerül lebonyolításra (https://ekr.gov.hu). EKR használatához az
EKR Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges. Ajánlatkérő (AK) a Kbt.39.§(1) bek.-nek megfelelően
a közbeszerzési dokumentumokat az EKR-ben teszi hozzáférhetővé az eljárás iránt érdeklődésüket
jelző gazdasági szereplők részére.
2) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatban Kbt.41/A.§, valamint Kbt.35.§(2a)bek.,Kbt.65.§(12)bek. rendelkezései
irányadók.
3)Az EKR-ben az elektronikus űrlapon felolvasólapot kell csatolni, a Kbt.68.§(4)bek.szerinti
adatokkal.
4)Az ajánlatban ajánlattevőnek (AT) nyilatkoznia kell: Kbt.66.§(2)bek. szerint (EKR űrlap kitöltésével)
és Kbt.66.§(6)a)és b) pontjai szerint, nemleges tartalommal is (EKR űrlap kitöltésével), valamint Kbt.
65. § (7) bek. szerint, nemleges tartalommal is (EKR űrlap kitöltésével).
5)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az együttműködési megállapodást. AK kizárja
projekttársaság létrehozását.
6)Csatolni kell a gazdasági szereplőt képviselő(k) aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját
(ld.2006.évi V.tv.9.§), akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratot láttak el. Ha bármely iratot
nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, meghatalmazást is csatolni kell, mely tartalmazza a
meghatalmazott aláírását is, és csatolni kell a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját.
7)Amennyiben az ajánlatba nem magyar nyelvű dokumentum kerül csatolásra, a becsatolt a
dokumentumhoz a magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell.
8)Az ajánlati árat (nettó vállalkozói díj) tartalékkeret és ÁFA nélkül, magyar forintban kell megadni,
a felolvasólapon egy összegben, valamint részletezve tételes árazott költségvetés benyújtásával.
Az árazott költségvetést Excel formátumban (.xls/. xlsx formátum) kell benyújtani. Szakmai
ajánlat részeként ajánlatban be kell nyújtani a 2. Minőségi értékelési szempontra tett vállalást
alátámasztó dokumentumokat a dokumentációban részletezett tartalommal, továbbá a projekt
tervezett megvalósítása tekintetében a dokumentáció előírásainak megfelelően összeállított
építésszervezési projekttervet. Az 5. Minőségi értékelési szempontra tett megajánlás tekintetében
csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben megjelöli a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert,
akinek többlettapasztalata az értékelés során bemutatásra kerül, valamint a szakember szakmai
önéletrajzát. A szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalatra vonatkozó adatokat olyan
részletességgel kell megadni, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a szakember rendelkezik
az alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalaton felüli, értékelési szempontra tett
megajánlás szerinti többlet tapasztalattal.
9)Nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - legalább 150 000 000,- Ft/év és
50 000 000,- Ft/káresemény értékű teljes körű építés-szerelési felelősségbiztosítást (C.A.R.) kötni
vagy meglévő felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni. Az ajánlatban erről nyilatkozni kell.
A felelősségbiztosítást a szerződés teljesítésének időtartama alatt fenn kell tartani. Megkötésének
elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
10)A szerződés megkötéséig az III.1.3) M.2. pontban előírt szakemberek tekintetében a megajánlott
szakembereknek kamarai nyilvántartásba vétellel a 266/2013(VII.11.) Korm. rendelet szerinti
MV-É/MV-ÉG/MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal
rendelkeznie kell. Elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
11)Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott egyéb dokumentumokat/nyilatkozatokat is.
12) FAKSz:dr.Piszkor Melitta,lajstromsz.:00423
13)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
14)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdés rendelkezéseit.
15)AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban
állapítja meg az alkalmassági követelményeket és igazolásait.
16)Az eljárásban megjelölt határidők az EKR rendszerideje szerintiek.
17)A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottakra a Kbt. és végrehajtási rendeletei
irányadók.
18)Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/
19)AK helyszíni bejárást tart. Helyszíne: 5100 Jászberény, Faiskola u.7., időpontja: a hirdetmény
közzétételétől számított 5. munkanapon 10:00 óra. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű,

VI.4)

nem minősül Kbt. 56. § (6) bek. szerinti konzultációnak, azon a helyszín megtekintésére kerül sor,
kiegészítő tájékoztatás kérésére a helyszíni bejáráson nincsen lehetőség.
20) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen folytatja
le, melyre tekintettel, amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlati ára meghaladja a támogatói
okirat (az ajánlatkérő és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal között fennálló,
JNM/01/000047/2020. szerződésszámú Hatósági szerződés) alapján rendelkezésre álló fedezet
összegét, Ajánlatkérő további támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, ajánlatkérő a támogatásra
irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, az igényeltnél eltérő
feltételekkel történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, Ajánlatkérő továbbá a szükséges teljes fedezet rendelkezésre állását (a támogatói
okirat további támogatásra irányuló igény szerinti módosításának hatályba lépését) a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba léptető feltételeként köti ki.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (8931/2020)
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: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77850241
Postai cím: Rákóczi Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Major Nóra
Telefon: +36 14773500
E-mail: palyazat@kdvvizig.hu
Fax: +36 14773519
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kdvvizig.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/EKR000318332020/
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/EKR000318332020/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: Vízügyi Igazgatóság
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: Vízügy
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: OKP-hoz kapcsolódó gépjárműbérlet
Hivatkozási szám: EKR000318332020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

34100000-8

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Országos Közfoglalkoztatási Programhoz kapcsolódó gépjárműbérlet 12 hónap időtartamra a
bérleti szerződés hatályba lépésének dátumától, azaz 2020. október 14-től az alábbiak szerint:
1. rész: 6 db 5 személyes platós kisteherautó (terepjáró) bérlése;
- Gyártás időpontja: 2010. évnél nem régebbi
- Futott kilométerek száma: maximum 150 000 km
- Szállítható személyek száma: minimum 5 fő (sofőrrel)
- Ajtószám: minimum 4 ajtó
- Karosszéria: duplakabinos platós
- Teljesítmény: minimum 135 LE
- Hajtóanyag: gázolaj (dízel)
2. rész: 2 db 9 személyes mikrobusz bérlése:
- Gyártás időpontja: 2010. évnél nem régebbi
- Futott kilométerek száma: maximum 150 000 km
- Szállítható személyek száma: minimum 9 fő (sofőrrel)
- Minimum 2.0 dízel motoros
- Hajtóanyag: gázolaj (dízel)
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum 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: 6 db 5 személyes platós kisteherautó (terepjáró)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34100000-8

További tárgyak:
34113300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6 db 5 személyes platós kisteherautó (terepjáró) bérlése 12 hónap időtartamra a bérleti szerződés
hatályba lépésének dátumától, azaz 2020. október 14-től.
- Gyártás időpontja: 2010. évnél nem régebbi
- Futott kilométerek száma: maximum 150 000 km
- Szállítható személyek száma: minimum 5 fő (sofőrrel)
- Ajtószám: minimum 4 ajtó
- Karosszéria: duplakabinos platós
- Teljesítmény: minimum 135 LE
- Hajtóanyag: gázolaj (dízel)
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(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 Gyártási évek átlaga (2010-nél nem régebbi) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Havi nettó bérleti díj/db (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 felhívja a figyelmet, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lebonyolításra, valamint
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső esemény beálltakor (vis maior, jogorvoslati eljárás, stb.), a
szerződéskötés dátuma elhúzódhat. Ha a meghatározott hatálybalépést (2020. október 14) követően
kerül sor a szerződés aláírására, akkor a szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés
aláírásának időpontja, továbbá a szerződés időtartama ettől a dátumtól 12 hónap időtartamig tart.
A Kbt. 114/A. § alapján Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírja, hogy az e § szerinti
bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakmai ajánlatot (Közbeszerzési
dokumentumok 5. sz. melléklet/6. sz. melléklet), melyből megállapítható, hogy az 1. rész esetén
megajánlott platós kisteherautó, azaz terepjáró, a 2. rész esetén megajánlott mikrobusz megfelel
a műszaki leírásban foglaltaknak. A megajánlás alátámasztásaként kérjük olyan dokumentum
csatolását (forgalmi engedélyek másolata vagy törzskönyv másolata), melyből Ajánlatkérő ellenőrizni
tudja a gépjárművek életkorát és a megajánlott átlagéletkort.
Ajánlatkérő nem alkalmazza az adott eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
II.2.1) Elnevezés: 2 db 9 személyes mikrobusz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34110000-1

További tárgyak:
34115200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

2 db 9 személyes mikrobusz bérlése 12 hónap időtartamra a bérleti szerződés hatályba lépésének
dátumától, azaz 2020. október 14-től.
- Gyártás időpontja: 2010. évnél nem régebbi
- Futott kilométerek száma: maximum 150 000 km
- Szállítható személyek száma: minimum 9 fő (sofőrrel)
- Minimum 2.0 dízel motoros
- Hajtóanyag: gázolaj (dízel)
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(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 Gyártási évek átlaga (2010-nél nem régebbi) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Havi nettó bérleti díj/db (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 felhívja a figyelmet, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lebonyolításra, valamint
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső esemény beálltakor (vis maior, jogorvoslati eljárás, stb.), a
szerződéskötés dátuma elhúzódhat. Ha a meghatározott hatálybalépést (2020. október 14) követően
kerül sor a szerződés aláírására, akkor a szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés
aláírásának időpontja, továbbá a szerződés időtartama ettől a dátumtól 12 hónap időtartamig tart.
A Kbt. 114/A. § alapján Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírja, hogy az e § szerinti
bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakmai ajánlatot (Közbeszerzési
dokumentumok 5. sz. melléklet/6. sz. melléklet), melyből megállapítható, hogy az 1. rész esetén
megajánlott platós kisteherautó, azaz terepjáró, a 2. rész esetén megajánlott mikrobusz megfelel
a műszaki leírásban foglaltaknak. A megajánlás alátámasztásaként kérjük olyan dokumentum

csatolását (forgalmi engedélyek másolata vagy törzskönyv másolata), melyből Ajánlatkérő ellenőrizni
tudja a gépjárművek életkorát és a megajánlott átlagéletkort.
Ajánlatkérő nem alkalmazza az adott eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés 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
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b),
g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési
eljárás alatt merül fel.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek
a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik
a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb)
alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 8. § i)
pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, a Korm. rendelet 17. §
(2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § szerinti − korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált − egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás közvetlen megküldését követő keltezésű nyilatkozatok, igazolások
benyújtását fogadja el.
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 nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ismertesse a jelen felhívás megküldésétől
visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (1. rész
platós kisteherautó, azaz terepjáró bérbeadása, 2. rész mikrobusz bérbeadása) referenciáit, a
nyilatkozat, vagy igazolás tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év,
hónap, nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, telefonszám), a
szállítás tárgyát és mennyiségét (az alkalmasság megítéléséhez szükséges tartalommal), továbbá
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6)
bekezdésében foglaltakra – a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, de elegendő, ha
a közös ajánlattevők közül egy felel meg. A műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek
az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. A meghatározott
referencia több szerződésből is teljesíthető.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21.§ (1a) bekezdésére:
"Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő
a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett,
b) hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb kilenc éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe."
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő
1. rész: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem rendelkezik
legalább a felhívás megküldésének napjától visszaszámított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak

és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely a közbeszerzés tárgyára (platós
kisteherautó, azaz terepjáró bérbeadása) vonatkozik, ahol a szerződéses platós kisteherautó, azaz
terepjáró bérbeadása elérte a 4 db-ot;
2. rész: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem rendelkezik
legalább a felhívás megküldésének napjától visszaszámított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely a közbeszerzés tárgyára (mikrobusz
bérbeadása) vonatkozik, ahol a szerződéses mikrobusz bérbeadása elérte a z 1 db-ot.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetén:
Meghiúsulási kötbér: ha olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős, meghiúsulási kötbért köteles
fizetni. A mértéke az áfa összegét nem tartalmazó havi bérleti díj 5 (öt) %-ának megfelelő összeg.
Késedelmi kötbér: ha olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős, késedelmi kötbért köteles fizetni.
A mértéke az áfa összegét nem tartalmazó havi bérleti díj 0,2 (nulla egész két tized) %-a, minden
késedelmes naptári nap után, de legfeljebb az áfa összegét nem tartalmazó havi bérleti díj 5 (öt) %a. Ha a késedelem a 25 naptári napot meghaladja, ezt az ajánlattevő olyan jelentős érdekmúlásának
tekinti, amely feljogosítja ajánlattevőt arra, hogy a szerződéstől minden további figyelmeztetés és
felszólítás nélkül elálljon.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Valamennyi rész esetén:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és
nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlattevő havonta egy számlát köteles
kiállítani. Az ellenszolgáltatás összege az ajánlatkérői teljesítésigazolás alapján, számla ellenében, a
szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően, a kincstári fizetési rendnek
megfelelően, átutalással kerül kiegyenlítésre.
Továbbá a Ptk. 6:130.§, 6:155. § valamint a Kbt. 27/A, Kbt. 135. § (1), 135. § (5) 135. § (6) bekezdései az
irányadók.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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: 2020/06/09 (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: 2020/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR
rendszeren belül történik
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontást az EKR végzi úgy, hogy a bontás
időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan
benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától
kezdve 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
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: valamennyi rész esetén: 1. részszempont KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.
1. számú melléklet A.1. aa) alpontja szerinti fordított arányosítás, 2. részszempont 1. számú melléklet 2.)
alpontja szerinti sorba rendezés.
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. Ajánlattevőnek kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren
keresztül, az eljárás erre megadott felületén van lehetősége az ajánlat benyújtására az Ajánlati
felhívás IV.2.2). pontban foglalt határidőig. Az előírt nyilatkozatokat és kötelező adatokat (pl.:
értékelési szempont szerinti adatok) az eljárás erre a célra biztosított felületén kell megadni. Egyes
igazolások/nyilatkozatok (pl.: aláírási címpéldány, stb.) benyújtására a felület az ajánlat összeállítása
során feltöltési lehetőséget biztosít az erre a célra létre hozott blokkokban.
2. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei. A szigorúbb minősítési feltételek a
műszaki, illetve szakmai alkalmassági kritériumokat (M/1. pont) érintik.
3. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

VI.4)

Az ajánlat, illetve a blokkonként felöltött dokumentumok nem tartalmazhatnak betoldásokat,
törléseket vagy átírásokat, az Ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével,
amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel
kell ellátniuk.
4. Az ajánlatban meg kell jelölni [Kbt. 66. § (6)]
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni;
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
A nyilatkozat nemleges válasz esetén is csatolandó!
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan [Kbt. 66. § (2) bekezdés].
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők képviseletében eljárhat [Kbt. 35. § (2a) bekezdése].
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról,
hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az
ajánlatkérő felé. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban
a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését [Kbt. 35. §-ának (2) és (3) bekezdései].
7. Az ajánlattevő és a Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése szerinti szervezet tekintetében a cégszerűség
és a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatot
(amennyiben a cégkivonat megtalálható a Céginformációs Szolgálat honlapján, akkor a cégkivonat
csatolása nem szükséges, azt az ajánlatkérő ellenőrzi). Szintén csatolni kell az ajánlathoz az
ajánlattevő és a Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése szerinti szervezet tekintetében az ajánlatot vagy
annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) 2006. évi V. törvény
9. §-ának (1) bekezdése szerinti aláírási címpéldánya(i)t, vagy aláírási mintá(i)t, vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)t az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazott
aláírási mintáját is.
8. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia (EKR szerint), amely feltünteti a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti információkat [Kbt. 66. § (5) bekezdés]. Az ajánlat szerinti iratnak ebben az
esetben is meg kell azonban felelnie tartalmilag a jelen dokumentáció szerinti iratmintának. Hamis
adatok, illetve hamis nyilatkozattétel esetén az ajánlattevő kizárására kerül sor.
Amennyiben az EKR használata során erre lehetőség van, az ajánlatban lévő, minden – az
ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó által készített – dokumentumot (nyilatkozatot)
a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek,
vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A benyújtott
dokumentumok elektronikus aláírással is elláthatóak, azonban az EKR-en belül annak használata
nem kötelező.
9. Ajánlattevőnek kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott
felületén (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap) van lehetősége az ajánlat benyújtására.
10. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a benyújtandó ajánlat összeállításának
és elkészítésének valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli.
11. Ha bármely, az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül
kiállításra, akkor az ajánlattevő köteles a nem magyar nyelvű irat felelős magyar fordításának a
csatolására is.
12. Kiegészítő tájékoztatás: Kiegészítő információt kérni, kérdést feltenni az EKR rendszeren belül
lehet. A kiegészítő tájékoztatás kérésével és megadásával kapcsolatban az ajánlatkérő tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „ésszerű időnek” az ajánlattételi határidő
lejárta előtti 2. munkanapot tekinti és a Kbt. 56. §-a alkalmazása során ennek megfelelően jár el.
13. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja az ajánlattevők számára.
AZ EKR SZIGORÚ KARAKTERKORLÁTOZÁSA MIATT AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS V.2) TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK TELJES KÖRŰ MEGADÁSÁT A „ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK”
ELNEVEZÉSŰ IRAT TARTALMAZZA!

E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (8887/2020)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67333705
Postai cím: Nádor Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Éva
Telefon: +36 14116318
E-mail: nyerges.eva@titkarsag.mta.hu
Fax: +36 14116268
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mta.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/EKR000466552020/
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/EKR000466552020/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: kutatást támogató 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: Repülőgéppel történő utazásokhoz kapcs. szolg.
Hivatkozási szám: EKR000466552020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

63510000-7

Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Repülőgéppel történő hivatalos utazásokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” A beszerzés
mennyisége: Az ajánlatkérő által szervezett repülőgéppel történő hivatalos utazásokhoz kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése 1 000 db repülőjegy keretmennyiségig, legfeljebb nettó 66.000.000,- Ft
keretösszegig.
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): Ajánlatkérő által igénybe vett szolgáltatás elemei
egymással összekapcsolódnak, egymásra épülnek, több partnerrel való megvalósítás esetén a
kívánt hatás nem érhető el, továbbá nem kívánt átfedések jelentkeznének. Ezen kívül az egyes
elemek külön-külön történő megrendelése esetén ajánlatkérő elesne az együttes rendeléskor
jelentkező kedvezményektől, így a részek biztosítása sem szakmai, sem gazdasági szempontból
nem indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Repülőgéppel történő utazásokhoz kapcs. szolg.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
63512000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1051 Budapest, Nádor utca 7., elektronikus úton történő
teljesítés során a szerződésben meghatározott elektronikus cím
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő által szervezett repülőgéppel történő hivatalos utazásokhoz kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése 1 000 db repülőjegy keretmennyiségig, legfeljebb nettó 66.000.000,- Ft
keretösszegig.
(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 6. Ügyintézési határidő: Az ajánlat megadása a beérkező –
desztinációkkal ellátott – ajánlatkéréstől számítva mennyi időn belül történik meg (óra) 10
x Költség szempont – 1 1. Stornó biztosítás díja repülőjegyenként (repülőjegy árának %-ában) 10
2 2. Stornó biztosítás megkötése esetén hány százalékos a visszafizetés, amennyiben megrendelő
az utazás előtt 24 órával lemondja a repülőjegyet (repülőjegy árának %-ában) 10
3 3. Mintautak összesített nettó ára 30
4 4. Nettó szolgáltatási (jegykiállítási) díj nem fapados légitársaságok járataira 20
5 5. Nettó szolgáltatási (jegykiállítási) díj fapados légitársaságok járataira 20
Ár szempont – Megnevezés: / 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: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérőként szerződő fél jogosult a szerződés hatályát a
hatálybalépéstől számított 18. hónapig írásban megtett, erre vonatkozó nyilatkozatával összesen
legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítani. A meghosszabbított határidő tekintetében is az eredeti
szerződés keretösszegre vonatkozó szabályi alkalmazandók.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérőként szerződő fél – a II.2.7) pontban leírtak szerint - jogosult a szerződés
hatályát a hatálybalépéstől számított 18. hónapig írásban megtett, erre vonatkozó nyilatkozatával
összesen legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítani. A meghosszabbított határidő tekintetében is az
eredeti szerződés keretösszegre vonatkozó szabályi alkalmazandók.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. Ajánlatkérő az alábbi értékeket a Kbt. 77.§ (1) bekezdés második mondata szerinti érvényességi
határértékként jelöli meg, azaz ennél ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi:
1. szempont: 25%
2. szempont: 50%
6. szempont: 5 óra
2. Ajánlatkérő az alábbi értékeket a Kbt. 77.§ (1) bekezdés első mondata szerinti maximális
pontszámhoz tartozó értékekként határozza meg, azaz ennél kedvezőbb megajánlás
érvénytelenséget nem eredményez, de ajánlatkérő többlet pontszámmal nem értékeli:
1. szempont: 0%
2. szempont: 100%
6. szempont: 1 óra
3. Ajánlatkérő az 1. értékelési szemponttal kapcsolatban rögzíti, hogy a megajánlásnak tartalmaznia
kell a stornó biztosítás megkötésével kapcsolódó összes közvetlen és közvetett költséget.
4. Az eljárás teljes neve (II.1.1) és II.2.1) pontokban karakterkorlát miatt nem szerepel):
Repülőgéppel történő hivatalos utazásokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
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, alkalmasság igazolásában
közreműködő gazdasági szereplő és alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében és 63.§
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az
eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági
szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját kell igazolnia az alábbiak szerint:
Ajánlattevő nyilatkozzon 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 nevéről és állandó lakóhelyéről ;
ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, vagy szabályozott piacon jegyzik, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni. Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági
szereplő vonatkozásában: a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő csak nyilatkozni
köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdés
és 63.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy alkalmasság
igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt. A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat az
EKR rendszerben létrehozott űrlapon kell benyújtani. A kizáró okok igazolásáról szóló nyilatkozat
a Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatók mindaddig, amíg a bennük foglalt tény, illetve adat tatalma valós. Öntisztázás a Kbt.
64. § alapján. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén
az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük,
nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §]. Az
EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a
változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap
formájában köteles kitölteni. A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása
igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a
Magyar Tudományos Akadémia Titkársága 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 (eljárás és igazolás megjelölésével).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ1: Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint, hogy a 213/1996. (XII. 23.)
Korm. rendelet (továbbiakban utazásszervezési rendelet) 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket
teljesítenie kell ajánlattevőnek. Alkalmas az ajánlattevő, ha a 2005. évi CLXIV. törvényben, valamint
az utazásszervezési rendelet 2. §-ban előírt feltételeknek megfelel, és az utazásszervezői és/
vagy utazásközvetítői tevékenységét a kereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest
Főváros Kormányhivatalánál (a továbbiakban: BKFH) a 2009. évi LXXVI. törvényben foglaltak
szerint bejelentette. Nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő esetében a letelepedés szerinti
országban meglévő egyenértékű engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő az alkalmasság
igazolása terén a Kbt. 114/A.§ rendelkezései szerint jár el, azaz az alkalmassági követelményeknek
való megfelelést az ajánlatban igazolni szükséges. Ajánlattevő a megfelelést a rendelkezésére álló
igazolás vagy amennyiben nyilvántartásba vették, úgy a nyilvántartás kivonatának másolatának
benyújtásával igazolhatja vagy ajánlatában megjelölheti azt az elektronikus úton elérhető adatbázist,
ahol ajánlatkérő a megfelelőséget ellenőrizheti. A Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bek., valamint 69.§
(11a) bek. is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása terén a Kbt.
114/A.§ rendelkezései szerint jár el, azaz az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az
ajánlatban igazolni szükséges.
P1.: Ajánlattevő igazolja alkalmasságát a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a jelen eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó
nyilatkozattal a közbeszerzés tárgya szerinti (repülőjegy értékesítés és kapcsolódó szolgáltatások) –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges
és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bek., valamint 69.§ (11a) bek. is irányadó.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a
jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
beszerzés tárgya szerinti (repülőjegy értékesítés és kapcsolódó szolgáltatások) – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 45 000 000 forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása terén a Kbt.
114/A.§ rendelkezései szerint jár el, azaz az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az
ajánlatban igazolni szükséges.
M1.: Az ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bek a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladását megelőző
3 év (36 hónap) közbeszerzés tárgya (repülőjegy értékesítés és kapcsolódó szolgáltatások)
szerinti szolgáltatásait a Kr. 23. § szerint meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozat
vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a) a szerződést kötő másik
fél megnevezését és címét; b) a teljesítés időtartamát, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett
kezdési és befejezési dátum megadásával); c) a teljesített szolgáltatás megnevezését és
ellenszolgáltatás mértékét olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való
megfelelés megállapítható legyen; d) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e; e) a saját teljesítés arányát. A Kr. 21. § (3a) bek a) pontja
alapján, ha ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt (felhívás feladásának dátumáig) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe. Amennyiben a referencia követelményben foglalt tevékenység
a szerződés részteljesítése eredményeként valósult meg, úgy a Kr. 21/A. § és a Kr. 22. § (5) bek. is
irányadó.
M2.: A Kr. 21. § (3) bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen
a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: - a szakemberek
saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, melyből kiderül, hogy a szakember milyen jogviszonyban
kerül bevonásra (munkavállaló/alvállalkozó/stb.), továbbá a tapasztalata; - a képzettséget és
végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya; - a szakemberek által aláírt,
rendelkezésre állási nyilatkozata. A Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bek is irányadó. 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. Az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.: Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban), a
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, összesen legalább nettó 35 000 000 Ft
értékű, a közbeszerzés tárgya (repülőjegy értékesítés és kapcsolódó szolgáltatások) vonatkozó
referenciával. Az M1. alkalmassági követelmény legfeljebb öt szerződéssel is teljesíthető, melyek
közül legalább egy nettó 17 500 000 Ft értékű és legalább egy 12 hónapon keresztül folyamatosan
a közbeszerzés tárgyában (repülőjegy értékesítés és kapcsolódó szolgáltatások) végzett teljesítésre
kell, hogy vonatkozzon.
M2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fő olyan szakemberrel, akik
rendelkeznek legalább középfokú végzettséggel, repülőjegy és kapcsolódó szolgáltatások
értékesítése terén legalább 12 hónap tapasztalattal és közülük legalább 1 fő nemzetközi IATA
(International Air Transport Association) szakvizsgával és/vagy IATA/UFTAA (Universal Federation
of Travel Agents Association) vizsgával vagy ezekkel egyenértékű vizsgával. Az egyenértékűség
igazolása ajánlattevő feladata.
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:
Ajánlattevőként szerződő fél nem szerződésszerű teljesítése esetén: késedelmi, hibás teljesítési és
meghiúsulási kötbér.
Ajánlatkérőként szerződő fél nem szerződésszerű teljesítése esetén: a Kbt. 135. § (11) bek. alapján
a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: A keretmennyisg 1 000 db, a keretösszeg nettó 66.000.000,- Ft, amely nem jelent
megrendelési kötelezettséget és kötelezettségvállalást a maradéktalan felhasználására.
Nyertes ajánlattevő a teljesített szolgáltatásokról egyenként köteles számlát kiállítani. Nyertes ajánlattevő a
számlán köteles feltüntetni az utazást igénybevevő személyek nevét és a járatszámot.
A megrendelt szolgáltatások ellenértékét az ajánlatkérő az egyes utazási szolgáltatások teljesítésekor, de
legkésőbb azt követő 15 naptári napon belül kiállított számla ellenében átutalással fizeti meg. A számla
kifizetésének határideje: a feladatok teljesítéséről szóló, teljesítési igazolással alátámasztott, nyertes
ajánlattevő által kiállított számla ajánlatkérő érkezésétől számított 30 naptári napon belül.
A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (11) és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadók. Előleg: nincs.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A. §-t. Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint
(HUF).
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem is teszi lehetővé projekttársaság létrehozását a teljesítés érdekében.
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: az
utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdés
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: 2020/06/05 (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: 2020/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a
Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan
- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé
teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
15-17. §- nak megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: Jelenleg nem ismert, a keretszerződés
hatályának lejártától függ.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
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: Értékelési módszer (részletes leírás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban):.3., 4., 5.
szempont: fordított arányosítás, 1., 2, 6. szempont: 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. Az eljárásban bármely gazdasági szereplő tehet ajánlatot.
Közös ajánlattétel a Kbt. 35.§ alapján. 2. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást
kizárólag az EKR-en keresztül kérhet. Ajánlatkérő valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő
részére írásban megküldi a választ az EKR rendszeren keresztül, illetve hozzáférhetővé teszi az
EKR rendszerben. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bek. vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot
(tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző
negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. 3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia
a Kbt. 66. § (5) bek szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bek. érelmében az
EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell
létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles
az ajánlat részeként kitölteni. 4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.
66. § (2) bek. vonatkozóan az EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével. 5. Ajánlatkérő jelen
eljárásban előírja a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat megtételét EKR űrlap benyújtásával
(nemleges tartalommal is) . 6. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar
nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
általi fordítást is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bek.). 7. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak
megfelelően. 8. A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában
megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 9. A jelen ajánlattételi felhívásban
nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény
és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 11. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Lak
Vilmos, lajstromszáma: 00334 12. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 13. Ajánlattevőnek a
3.szempont (Mintautak összesített nettó ára) tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
részletezetteknek megfelelően alátámasztó dokumentumokat kell benyújtaniuk, mely dokumentumok
adott esetben a hiánypótlás részét képezik. 14. Ajánlattevőnek ajánlata részeként a 3.szempont
(Mintautak összesített nettó ára) tekintetében csatolnia kell a részletes ártáblázatot. Ajánlattevőnek
az ártáblázatot ajánlata részeként .pdf formátumban, és szerkeszthető excel formátumban is be kell
nyújtania. 15. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 41. § (6) bekezdése értelmében a kiadási előirányzatok terhére
nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen
visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése
céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy,

VI.4)

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban
meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. § kedvezményezettről rendelkezik, azon
a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Nyertes ajánlattevő
köteles a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában foglalt
feltételeknek történő megfelelőségét érintő bármely változást haladéktalanul bejelenteni ajánlatkérő
irányába. Nyertes ajánlattevőnek az átláthatóságról a szerződés aláírásáig nyilatkoznia kell. 16.
Ajánlatkérő a VI.2 pontban jelzettek szerinti elektronikus számla befogadást kizárólag a Kbt. 27/
A. pont szerinti feltételek esetén vállalja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az SZ1., P1., M1.-2.
alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Városgazda XVIII. kerület NZrt. (8882/2020)
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: Városgazda XVIII. kerület NZrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76379167
Postai cím: Üllői Út 423. II/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Bernadett
Telefon: +36 306530267
E-mail: toth.bernadett@varosgazda18.hu
Fax: +36 12162020
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.varosgazda18.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/EKR000443542020/
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/EKR000443542020/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: Őrzésvédelmi feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000443542020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

79713000-5

Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. telephelyein
az “Általános Őrszolgálati Utasítás”-ban meghatározott biztonsági, őrzés-védelmi feladatok
ellátása járőr, kutyás járőr és portaszolgálattal, valamint szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint. A feladat részletes leírását a közbeszerzési
dokumentumok és a szerződés-tervezet tartalmazza.
Telepőri tevékenység az alábbi telephelyeken és időbeosztásban: (Telephely, létszám, szolgálati idő,
heti óraszám)
Bókay-kert és Park Uszoda (1181 Bp., Szélmalom utca 33. és Városház u. 40.)- Telepőr - 1 fő – H-P:
15:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 – 128
Pestszentimrei Sportkastély és Kastélydombi Uszoda (1181 Bp., Kisfaludy u. 33/c. és Nemes u. 56.)
- Telepőr - 1 fő – H-P: 21:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 – 98
Vilmos Endre Sportcentrum (1185 Bp., Nagyszalonta u. 25.)- Telepőr - 1 fő – H-P: 19:00-07:00, SZ-V:
7:00-7:00 -108
Péterhalmi út 5. telephely (1182 Bp., Péterhalmi út 5.) - Telepőr - 1 fő – H-P: 19:00-07:00, SZ-V:
7:00-7:00 – 108
OPCIONÁLIS:
Ügyfélszolgálati Iroda (1181 Bp., Baross u. 7.) .)- Telepőr - 1 fő – H: 8:00-18:00, K-CS: 8:00-16:00 P:
8:00-13:00 Összesen 4+1 telephelyen, 20 db objektum, 20 ha területen, melyek közül a Pestszentimrei
Sportkastély és Kastélydombi Uszoda rendelkezik tűzjelző rendszerrel és behatolás jelző rendszerrel
továbbá felvonóval.
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 egy részére történő ajánlattétel nem
egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, az ellátandó feladatok egymáshoz szervesen
kapcsolódnak. A közbeszerzés tárgya nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől
elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak
részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Őrzésvédelmi feladatok ellátása
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: HU11 A teljesítés helye: Budapest, XVIII. kerület közigazgatási területén belül 5 telephely
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. telephelyein
az “Általános Őrszolgálati Utasítás”-ban meghatározott biztonsági, őrzés-védelmi feladatok
ellátása járőr, kutyás járőr és portaszolgálattal, valamint szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint. A feladat részletes leírását a közbeszerzési
dokumentumok és a szerződés-tervezet tartalmazza.
Telepőri tevékenység az alábbi telephelyeken és időbeosztásban: (Telephely, létszám, szolgálati idő,
heti óraszám)

Bókay-kert és Park Uszoda (1181 Bp., Szélmalom utca 33. és Városház u. 40.)- Telepőr - 1 fő – H-P:
15:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 – 128
Pestszentimrei Sportkastély és Kastélydombi Uszoda (1181 Bp., Kisfaludy u. 33/c. és Nemes u. 56.)
- Telepőr - 1 fő – H-P: 21:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 – 98
Vilmos Endre Sportcentrum (1185 Bp., Nagyszalonta u. 25.)- Telepőr - 1 fő – H-P: 19:00-07:00, SZ-V:
7:00-7:00 -108
Péterhalmi út 5. telephely (1182 Bp., Péterhalmi út 5.) - Telepőr - 1 fő – H-P: 19:00-07:00, SZ-V:
7:00-7:00 – 108
OPCIONÁLIS:
Ügyfélszolgálati Iroda (1181 Bp., Baross u. 7.) .)- Telepőr - 1 fő – H: 8:00-18:00, K-CS: 8:00-16:00 P:
8:00-13:00 Összesen 4+1 telephelyen, 20 db objektum, 20 ha területen, melyek közül a Pestszentimrei
Sportkastély és Kastélydombi Uszoda rendelkezik tűzjelző rendszerrel és behatolás jelző rendszerrel
továbbá felvonóval.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M.2.1. alkalmassági követelményben bemutatott (1fő) szakember
közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás irányítására vonatkozó szakmai többlettapasztalata (min: 0
max. 60 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Telepőri szolgáltatás nettó óradíja (nettó Ft) / 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: 18 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 igen
Opciók leírása: Megbízó fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés időtartama alatt az
Ügyfélszolgálati Iroda tekintetében is elrendelje az őrzés-védelmi feladatok Megbízott általi ellátását.
Ezen igényét legkésőbb az érintett időszak megkezdése előtt 7 naptári nappal korábban jelzi
Megbízott kapcsolattartójának.
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 fennállnak. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró
okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2)
bekezdés alapján. A Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. §
(5) bekezdése szerinti jogerős határozatát, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4)
bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási
per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogeros határozata kimondta ajánlattevő a kizáró
okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani. Az ajánlattevőknek
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § szerint ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy
nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Korm. rendelet 8. § i)
pont ib) alpontja, illetőleg a 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerint a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 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 Ptv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni {Korm. rendelet 17. § (1) bek.}. Jelen eljárásban az
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő elfogadja,
ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti, korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő
által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek
kell lenniük. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági
szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó feltételt ajánlatkérő nem határoz meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Szakmai tevékenység
végzésére vonatkozó feltételt ajánlatkérő nem határoz meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1: Ajánlattevőnek csatolni kell, a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évi teljes nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint köteles
eljárni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
összesen a teljes nettó árbevétele nem éri el az 50.000 forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M.1.: AT-nek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján és a
23. § szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített,

de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat
M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél
megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás nettó
összegét, a teljesítés helyét és idejét, az őrzött telephelyek nagyságát és számát és a rajta lévő
objektumok számát (a kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével),
valamint azt, hogy legalább egy objektum rendelkezett tűzjelző rendszerrel és behatolás jelző
rendszerrel valamint felvonóval, továbbá 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. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére
vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki
az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia
igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett
szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre
tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:
- arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által
végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az AK a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység
a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a
teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában
olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is
szerepel.
M.2.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján
a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.2.1. pontjában előírt követelményeknek
megfelelő szakemberről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személy nevét, képzettségét
és a 3 éves (36 hónapos) gyakorlati idejüket, az M.2.2. pontjában előírt követelménynek megfelelő
diszpécserszolgálat és vonulós szolgálat meglétéről szóló ajánlattevői nyilatkozatot.
M.3. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. i) pontja alapján
a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.3. pontjában előírt követelményeknek
megfelelő, a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltség leírását tartalmazó
nyilatkozatot a berendezés darabszámának, műszaki paraméterének megjelölésével.
Az előírt alkalmassági követelményeknek (M.1.-M.3.) a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, illetve azon követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,
ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az e törvény végrehajtási rendeletében
foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására
vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más
szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a
szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely– az
ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás,
illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. [Kbt. 65. § (9) bek.] Nem használhatja fel
a gazdasági szereplő (GSZ) alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására
jogutódlás eredményeként – a jogelőd (7) bek. 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 GSZ ebben az esetben is élhet
a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló
adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok, valamint az
alkalmassági követelmények tekintetében a KD-ban meghatározott igazolásokat a GSZ-eknek
ajánlatukban kell benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 1 db, a
közbeszerzés tárgya (élőerős őrzés-védés) szerinti (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített) referenciát, amely összességében magában foglal:
12 hónapon keresztül folyamatosan legalább 100.000 m2-en és azon belül 3 telephelyen lévő 10
objektumban (melyből legalább 1 objektum esetében rendelkezett tűzjelző rendszerrel és behatolás
jelző rendszerrel valamint felvonóval) végzett szolgáltatással
M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be (M.2.1) illetve nem rendelkezik (M.2.2.):
M.2.1. legalább 1 fő biztonságszervező vagy azzal egyenértékű képzettségű, legalább 3 éves (36
hónapos) közbeszerzés tárgya szerinti (élőerős őrzés-védés) szolgáltatás irányítására vonatkozó
szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M.2.2. 24 órás diszpécserszolgálattal és vonulós szolgálattal
Fogalmi meghatározás az M.2.2. alkalmassági feltételhez:
Diszpécser szolgálat: 0-24-ben rögzített helyen, távfelügyelet útján fogadja az adott szolgáltatást
érintő bejelentéseket, akár interneten, akár telefonon keresztül.
Vonulós szolgálat: olyan szolgáltatás, amely azt jelenti, hogy az adott szolgáltató rendelkezik olyan
képességgel, hogy a védett objektum telepített biztonsági őrének riasztása esetén, szabadon
rendelkezésére álló biztonsági őr állománnyal a védett objektumhoz vonuljon és megerősítse a
telepített szolgálatot.
M.3. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be a teljesítéshez szükséges alábbi műszaki
felszereltséget:
- 4 db GPRS alapú járőr ellenőrző készülék, valamint 4 db mobiltelefon készülék
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:
1. Késedelmi kötbér: Megbízott kötbér fizetésére köteles, ha a teljesítési határidő tekintetében
késedelembe esik olyan okból, amelyért felelős. A késedelmi kötbér mértéke: 1 % óránként. A
késedelemi kötbér alapja a havi nettó megbízási díj, maximális mértéke: a havi nettó vállalkozói
díj 20%-a. Megbízó jogosult a szerződéstől elállni, ha Megbízott a szerződés hatályba lépésének
napján 4 órát meghaladó késedelembe esik.
2. Hibás teljesítési kötbér: Megbízott kötbér fizetésére köteles, ha hibásan teljesít. Amennyiben adott
hónapban az Őrszolgálati Értékelési jegyzőkönyvek végeredménye nem éri el a 80%-ot, úgy a havi
nettó megbízási díj összegét Megbízó 10%-kal jogosult csökkenteni hibás teljesítési kötbér címén.
A hibás teljesítési kötbér alapja: havi nettó megbízási díj.
Amennyiben Megbízott hibásan teljesít (2 havi jegyzőkönyv alapján) úgy Megbízó jogosult a
szerződést felmondani.
3. Meghiúsulási kötbér: Azon lehetetlenülés esetén, mely olyan okból történik, amelyért Megbízott
felelős, továbbá jelen szerződésnek a Megbízott szerződésszegésére alapított felmondása vagy attól
való elállása esetében a Megbízott kötbérfizetési és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási
kötbér mértéke: 10.000.000,- Ft.
4. Megbízó szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre biztosíték nyújtására
köteles. A biztosíték mértéke a teljes nettó megbízási díj 5%-ának megfelelő összeg. Megbízott a
biztosítékot szerződés hatályba lépésekor nyújtja, a szerződés teljesítését követő 15 napig terjedő
időtartamra (futamidő). Formája: a Kbt. 134. §-ában foglaltak szerint.
További részleteket a dokumentáció részét képező szerződés tervezet tartalmaz.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Megbízó előleget nem fizet.
Megbízott jogosult részszámla kiállítására:
Megbízott havi rendszerességgel nyújthat be számlát utólag, a megelőző hónapra jutó megbízási díjáról a
szerződésben rögzített óradíj és a leigazolt teljesítések alapján.

Megbízó a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján teljesítésigazolást állít ki. A teljesítésigazolás egy példánya a
számla melléklete.
A számla ellenértéke a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint
kerül kiegyenlítésre. A kifizetés átutalással történik. A számla fizetési határideje 30 nap.
A Kbt. 135. § (11) bekezdésének megfelelően Megbízó a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi
kamat megfizetésére köteles. Megbízott számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a
fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bek alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet alapítását.
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: A személy
és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény szerint, továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet
szerint.
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: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR-en keresztül. https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott
felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés
szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
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: 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: AK a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pontja szerint értékel: 1. fordított arányosítás (az alacsonyabb ár
megajánlás a kedvezőbb) , 2. egyenes arányosítás (a több hónap szakmai többlettapasztalat a kedvezőbb).
További részletek AD-ben.
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 nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e)
pontját.
2. Közbeszerzési dokumentumok(KD) elérhetősége (Kbt. 39.§ (1) bek.) www.ekr.gov.hu EKR szám:
EKR000443542020.
3. Az ajánlat(A) benyújtásának címe: www.ekr.gov.hu, a benyújtás módja: elektronikus.
4. Az A-k felbontásának ideje: Az A-t tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő
lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az
EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az Aban szerepelnek - az AT-k részére elérhetővé teszi.
5. A kommunikáció a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. (EKR r. ) 2. §-a és a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az
EKR-ben történik. Az EKR-el kapcsolatos útmutatók elérhetősége: ttps://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az
R működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
6. AT-nek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az A-hoz csatolni: a) az A-t aláíró(k) aláírási
címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, vagy b) a
cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az A aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazást.
7. Folyamatban lévő vált. bej-i eljárás esetében az AT köteles az A-hoz csatolni a cégbírósághoz
(CB) benyújtott vált. bej-i kérelmet és az annak érkezéséről a CB által megküldött igazolást.
8. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot, nemleges tart.
nyil-ot is.
9. Az AT-k műszaki és szakmai alk. feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
10. Közös ajánlattétel (KAT) esetében az A-hoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról (EF) szóló megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az AT között,
a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon AT-t, aki a KAT-t az
eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a KAT nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a KAT nyertességük esetén a szerződésben
(SZ) vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért EF-et vállalnak. A Kbt. 35. § (9) bekezdésnek
megfelelően. AK nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a NYAT(k) általi projekttársaság
(külön gazdálkodó szervezet) létrehozását az SZ teljesítése érdekében.
11. Az A-nak tartalmaznia kell az AF-ben külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és
más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.

VI.4)

12. Az AF-ben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.tv. AF
megküldésének napján hatályos szabályai az irányadók.
13. AK felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattétel nyelve magyar. Az idegen nyelvű iratokat ajánlattevői
fordítással is elfogadja, a Kbt. 47.§ (2) bekezdése szerint.
14. Ajánlatkérő előírja, hogy Megbízott legkésőbb a szerződéskötés aláírásától rendelkezzen az
objektumok őrzésére vonatkozóan szakmai felelősségbiztosítással, az alábbi feltételekkel:
&#61485; őrzés-védelmi tevékenységre kiterjedő és legalább 75 000 000 HUF/év, valamint legalább
40 000 000 HUF/kár összegű
&#61485; a limithez tartozó önrész nem magasabb, mint 10%/kár;
&#61485; a biztosítási fedezet érvényes Megbízott cég felróható, károkozó magatartása esetén,
különösen:
o őrzés-védelmi tevékenységre,
o általános és alvállalkozói felelősségbiztosításra;
&#61485; a fedezet tekintetében a védelem alá vont vagyontárgyak esetén nem előírás a zártságra
vonatkozás (azaz a szakmai hibán túl a térítésnek nem függvénye, az esetleges védettségi szint);
&#61485; a bejelentésre vonatkozó utófedezet legalább 1 év.
15. A helyszíni bejárás időpontja 2020. május 27. 09:00 óra
Találkozó helyszíne: 1181 Budapest, Kondor Béla stny. 16.
16. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok, valamint
az alkalmassági követelmények tekintetében a KD-ban meghatározott igazolásokat a GSZ-eknek
ajánlatukban kell benyújtani.
17. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Krill Erzsébet, 1102 Budapest, Hölgy u. 25/B. II/3.
e-mail: krill.erzsebet@agoraexpoert.hu, nyilvántartási száma: 49.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Pásztó Városi Önkormányzat (8998/2020)
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: Pásztó Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46038964
Postai cím: Kölcsey Utca 35.
Város: Pásztó
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Attila
Telefon: +36 32460155
E-mail: bartus@paszto.hu
Fax: +36 32460918
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Csécse Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26020925
Postai cím: Rákóczi Út 61
Város: Csécse
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna István
Telefon: +36 32492171
E-mail: csecsekozseg@gmail.com
Fax: +36 32492171
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Alsótold Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53232832
Postai cím: SZABADSÁG ÚT 6.
Város: ALSÓTOLD
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3069
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Szandra Éva
Telefon: +36 32418475
E-mail: alsotold@invitel.hu
Fax: +36 32418475
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Bokor Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98966266
Postai cím: Szabadság Út 14
Város: Bokor
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3066
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűs Pál
Telefon: +36 32468485

E-mail: titkarsag@matraszolos.hu
Fax: +36 32383030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Cserhátszentiván Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87517952
Postai cím: Kossuth Út 1.
Város: Cserhátszentiván
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3066
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Siraky Attila
Telefon: +36 32468485
E-mail: titkarsag@matraszolos.hu
Fax: +36 32382026
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Ecseg Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78293683
Postai cím: Hősök Tere 2.
Város: Ecseg
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Moravcsik Ferenc
Telefon: +36 32490001
E-mail: ecsegkozseg@gmail.com
Fax: +36 32490256
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Felsőtold Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94108572
Postai cím: Széchenyi Utca 10.
Város: Felsőtold
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3067
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyváradi István
Telefon: +36 32468485
E-mail: titkarsag@matraszolos.hu
Fax: +36 32380001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Garáb Község Önkormnyzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19232225
Postai cím: Petőfi Út 5.
Város: Garáb
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3067
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Zoltán
Telefon: +36 32468485
E-mail: titkarsag@matraszolos.hu
Fax: +36 32468485
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Jobbágyi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61072631
Postai cím: Bencsik Utca 10.
Város: Jobbágyi
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3063
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schoblocher István
Telefon: +36 32475201
E-mail: polghivjobbagyi@gmail.com
Fax: +36 32475201
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: KOZÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75916307
Postai cím: FŐ ÚT 12
Város: KOZÁRD
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajasné Banos Mária
Telefon: +36 305244082
E-mail: polgarmester@kozard.hu
Fax: +36 305244082
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kutasó Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18770966
Postai cím: Toldi Út 4.
Város: Kutasó
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3066
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kéri Erika
Telefon: +36 32468485
E-mail: titkarsag@matraszolos.hu
Fax: +36 32468485
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Mátraszőlős Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28302425
Postai cím: Kossuth Tér 15.
Város: Mátraszőlős
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3068
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Ádám
Telefon: +36 32468485
E-mail: titkarsag@matraszolos.hu
Fax: +36 32468485
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szarvasgede Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64513317
Postai cím: Kossuth Lajos Út 119

Város: Szarvasgede
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ottó Béla
Telefon: +36 32483030
E-mail: szarvasgede@upcmail.hu
Fax: +36 32483030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szurdokpüspöki Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19409630
Postai cím: Béke Utca 3
Város: Szurdokpüspööki
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3064
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Miklós Ervin
Telefon: +36 32473570
E-mail: szphivatal@gmail.com
Fax: +36 32473777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Tar Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67627444
Postai cím: Szondy György Út 92
Város: Tar
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turopoli Zsolt
Telefon: +36 32470777
E-mail: titkarsag@tarkozseg.hu
Fax: +36 32470444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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: Pásztó 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/EKR000425722020/
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/EKR000425722020/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: Központi orvosi ügyelet ellátása
Hivatkozási szám: EKR000425722020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85121100-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Pásztó Város és térsége (Alsótold, Bokor, Csécse, Cserhátszentiván,
Ecseg, Felsőtold, Garáb, Jobbágyi, Kozárd, Kutasó, Mátraszőlős, Szarvasgede, Szurdokpüspöki, Tar)
önkormányzatai részére központi háziorvosi ügyelet ellátása (felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet). Lakosság
és finanszírozás (hatályos NEAK számítás szerint): 19 746 fő. A közbeszerzés tehát Pásztó Város és
térsége önkormányzatainak közigazgatási területén alapellátási háziorvosi központi ügyeleti szolgáltatás
megrendelésére irányul, amely magában foglalja a felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti ellátást 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 nem
Ajánlatok benyújthatók
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Központi orvosi ügyelet ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85121100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313
A teljesítés helye: Alsótold, Bokor, Csécse, Cserhátszentiván, Ecseg, Felsőtold, Garáb, Jobbágyi,
Kozárd, Kutasó, Mátraszőlős, Szarvasgede, Szurdokpüspöki, Tar és Pásztó települések
közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Központi háziorvosi ügyelet ellátása (jogszabály szerint) és annak
jogszabályok alapján történő teljes dokumentálása Pásztó Város és térsége önkormányzatainak (Alsótold,
Bokor, Csécse, Cserhátszentiván, Ecseg, Felsőtold, Garáb, Jobbágyi, Kozárd, Kutasó, Mátraszőlős,
Szarvasgede, Szurdokpüspöki, Tar) lakosai részére (összesen 19 746 fő) - munkanapokon 16:00 órától
következő nap 08:00 óráig, pénteken 16:00 órától szombaton 08:00 óráig, hétvégén és munkaszüneti
napokon 08:00 órától a következő munkanap 08:00 óráig. A nyertes ajánlattevő az orvosi ügyelet ellátását
a fent megadott időpontokban köteles ellátni. A nyertes ajánlattevőnek biztosítani kell 1 fő orvos - aki

a felnőtt és a gyermekkorú betegeket egyaránt ellátja -, 1 fő ápoló és 1 fő gépkocsivezető jelenlétét,
továbbá ennek megfelelően felszerelt, azonnal igénybe vehető, működőképes, a terület jellegének
megfelelő gépkocsi rendelkezésre állását. Az ajánlatkérő ügyeleti gépjárművet tehát nem biztosít, a
gépjárművet és annak üzemeltetését az ajánlattevőnek kell biztosítania. A Szolgáltató feladata továbbá
az ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges ügyeleti gépkocsi folyamatos üzemeltetése és karbantartása.
Ügyeleti központ, központi ügyeleti rendelő: Ajánlatkérő által biztosított központi orvosi ügyeleti rendelő
(3060 Pásztó, Semmelweis u. 2.), amely mindenben megfelel a 60/2003. ESzCsM. rendeletben foglalt,
a központi ügyelet szakmakódjára (4601) előírt feltételeknek, mind az épített infrastruktúra, mind a
berendezés, mind pedig a felszereltség vonatkozásában. Központi ügyeleti rendelőben szolgálatot teljesítő
humán erőforrás a teljes ügyeleti időben: • 1 fő, a 4/2000. EüM. rendelet 11. § (9) bekezdésében foglalt
feltételeknek megfelelő ügyeletes orvos, • 1 fő, a 60/2003. ESzCsM. rendelet, központi ügyeletre vonatkozó
mellékletében megjelölt ügyeletes szakdolgozó, • 1 fő ügyeletes gépkocsivezető. Az ügyeleti ellátáshoz
szükséges gyógyszerek, gyógyászati eszközök és egyéb egészségügyi anyagok folyamatos biztosítása a
Szolgáltató feladata. A Szolgáltató kötelezettségét képezi az ügyeleti ellátáshoz szükséges, a vonatkozó
jogszabálynak megfelelő műszer és eszközpark folyamatos, a teljesítés helyén történő rendelkezésre
tartása. A szolgáltatás végzéséhez szükséges (3060 Pásztó, Semmelweis u. 2.) ügyeleti helyiségeket
Pásztó Város Önkormányzata biztosítja a Szolgáltató részére. A szolgáltatónak ezen ügyeleti helyiségekért
bérleti díjat nem kell fizetnie, azonban a helyiségek közüzemi rezsiköltségei (fűtés, világítás, víz- és
csatorna, telefon, internet), illetve a takarítás és mosatás, továbbá a kommunális, valamint veszélyes
hulladék elszállítási díja szolgáltatót terhelik. A beszerezni kívánt szolgáltatás időtartama 36 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Az egészségügyi ellátás magas minőségét, a jogszabályokban előírt
adminisztratív kötelezettségek magas színvonalú ellátását biztosító szakmai terv minősége. ( A
részeket a dokumentáció tartalmazza) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Havi nettó ár (a NEAK finanszírozáson felül) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/07/01 (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
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) g)-k) továbbá
m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen
(képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai
Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő
elfogadja a Kbt. 67. §. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. §. (2) bekezdésében
rögzítettek alapján. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját 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:
321/2011. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint
kell igazolnia. A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
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 Az alkalmasság igazolható a Kbt. 65. § (1)
a.) és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) b.) pontja alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évre
vonatkozó, az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóinak
(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) benyújtásával, ha a gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi,
a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. Ha az
ajánlattevő a P.1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó (általános orvosi szolgáltatások) árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni. Ha az ajánlattevő a P.1. alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmények és igazolási
módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése
során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló,
illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a
nevezett alkalmassági feltételekkel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók vonatkozásában a P.1
alkalmassági feltétel esetében adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás
kérés nem szükséges). Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. §
(6) bekezdése szerint felelhetnek meg. Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. §
(7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. Az
alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: a számviteli
jogszabályok szerinti, az eljárást megelőző három lezárt üzleti év közül az adózott eredménye
egynél több esetben negatív. Ha az ajánlattevő a P/1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért
nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó

(általános orvosi szolgáltatások) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a
nettó 10.000.000,- Ft értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására
csatolnia kell: M/1. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak
a szakembereknek bemutatását, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk az
ismertetésével, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe (szakmai önéletrajz, képzettséget,
végzettséget igazoló bizonyítványok másolata). A fentiek szerint előírt, szakemberek - azok
végzettségére vagy képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint
a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha
az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének
teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, és amely - az ajánlattevő saját kapacitásával
együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat
érvényesülését a teljesítésben. Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7),
(8) (9)és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
szakemberek bemutatása során csatolandók: a) képzettséget (szakmai gyakorlatot,) igazoló
szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával; b) szakemberek végzettségét, igazoló
okiratok (bizonyítványok) egyszerű másolata, Ajánlatkérő a megjelölt végzettségekkel egyenértékű
végzettségeket is elfogad; c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állás tekintetében tett
nyilatkozatok. (321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pont). A szakmai tapasztalat kezdő
és befejező időpontját is meg kell adni év, hó pontossággal. A tört hónap esetén a naptári napok
összeadódnak és 30 napot tekint Ajánlatkérő 1 hónapnak. A párhuzamos szakmai tapasztalatot
Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények
tekintetében a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján az
ajánlatban csak 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 Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles
benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az alábbi
szakemberekkel: M/1. • 1 fő, a 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 11.§ (9) bekezdésében foglalt
képzettséggel rendelkező orvos; aki legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik • 1 fő, a
60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet központi ügyeletre vonatkozó mellékletében előírt képzettséggel
rendelkező ápoló. • 1 fő, a hatályos jogszabályok szerinti képzettséggel rendelkező gépjárművezető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Meghiúsulási kötbér:A nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból,
ami neki felróható a szerződés teljesítése meghiúsul. Mértéke: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 20 %-a. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése meghiúsulásának tekinti, amennyiben a
nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül nem rendelkezik az orvosi ügyelet
ellátásához szükséges ÁNTSZ engedéllyel, majd ezt követő 30 napon belül az NEAK-kal megkötött
finanszírozási szerződéssel. Késedelmi kötbér: Amennyiben a szolgáltató (nyertes ajánlattevő) neki felróható
okból a szerződésben foglaltakat nem teljesíti, úgy a mulasztással érintett napokra szolgáltatási díjra nem
jogosult, és a mulasztással érintett napokra eső szolgáltatási díjjal megegyező összegű kötbér fizetésre
kötelezhető. Ezen összeget a szolgáltatási díj havi esedékes összegéből a megrendelő (ajánlatkérő) jogosult
levonni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A nyertes ajánlattevő Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) közvetlenül köt
finanszírozási szerződést, az egészségügyi szolgáltatások egészségügyi alapból történő
finanszírozás részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.03.) Korm. rendelet 19.§-ban

meghatározottak szerint. Ajánlatkérő az ajánlattevő részére ezen kívül fix mértékű kiegészítő
finanszírozást biztosít a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő összegben. Ezt közvetlenül a
szolgáltatónak a havi teljesítést követően utólag átutalással fizeti meg a szolgáltató által jogszerűen
kiállított számla kézhezvételét követően 15 napon belül , a Ptk. 6:130.§ (1) és(2) bekezdése alapján,
a Kbt. 135.§ -ában foglaltakkal összhangban. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A projekttársaság alapításának lehetőségét ajánlatkérő mind a közös, mind a nem közös ajánlattevők
esetében kifejezetten kizárja.
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: - Az
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
- A Kötelező Egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtási
rendelete /217/1997. (XII. 01.) Korm. r./,
- Az Egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény,
- Az Egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 03.) Korm. rendelet,
- Az Egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet,
- Az Egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimum feltételekről szóló 60/2003. (X.
20.) ESZCSM. rendelet,
- Az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezeti kérdéseiről szóló 47/2004.
(V. 01.) ESZCSM. rendelet, - Az Orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet,
- A Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részajánlat tételének kizárásának indoka: Az ügyeleti terület több részre osztásával az ellátandó terület és
lakosságszám
csökkenésével a megrendelők számára sokkal kedvezőtlenebb szerződési feltételeket eredményezne, és
megdrágítaná a szolgáltatást. A szolgáltatási terület csökkentése indokolatlanul kis lakosságszámonként
jelentene egy ügyeleti helyet, ami nyilvánvalóan megnövelné az egy lakosra jutó költséget. A nyertes
ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez szükséges befektetések, beruházások (szolgálati gépjármű,
orvosi felszerelés stb.) beszerzésének megtérülése kisebb szolgáltatási területen aránytalanul hosszú ideig
tartana.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Karakter hiány
miatt folytatás a II.2.5. pontból: Az 1. bírálati szempont esetében a pontszámok számításának
módszere a fordított értékarányosítás, vagyis a kapott pontszám a megajánlott értékkel fordítottan
arányos. A legalacsonyabb és a legmagasabb ajánlati ár közötti pontszám a következő képlet
szerint, két tizedesjegyig számolva, a kerekítés szabályait alkalmazva kerül kiosztásra: P=100 x
legkedvezőbb ár/vizsgált ár. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az 1. részszempont tekintetében
kizárólag nem negatív egész számot lehetséges megajánlani, a NEAK finanszírozás összege alatti
ajánlatot - negatív nettó ajánlati árat - ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. Az értékelés módszere
a 2. részszempont esetében a sorba rendezés. A benyújtott szakmai terv (2. résszempont) bírálatára
független szakmai zsűri kerül felállításra . A sorba rendezés a következő módszerrel történik: az
egyes értékelt jellemzők külön kerülnek értékelésre, a jellemzőkre kapott pontok összeadásra
kerülnek, a sorrend meghatározása az összpontszám alapján történik (a legtöbb pontot kapott
ajánlat az első, a legkevesebbet az utolsó, a többi ajánlat a sorrendnek megfelelő arányos pontot
kap. (pl. 3 ajánlat esetén a sorrendben első 100 pont, a második 50 pont, a harmadik 1 pont). Az így
megállapított pontszámok kerülnek e
felhívásban meghatározott súlyszámmal megszorzásra. A szakmai terv értékelt jellemzői a
következők: A. Az ügyeletben feladatot ellátók tevékenységi körének meghatározása B. Az ügyeleti
tevékenység dokumentációs rendjének bemutatása C. Az egyes ügyeleti betegellátásokról, a
páciens háziorvosa irányába történő tájékoztatás tervezett rendszerének bemutatása D. Az ügyeleti
ellátással kapcsolatos beteg-panaszok ajánlattevő általi kivizsgálására vonatkozó szabályozás
bemutatása: E. Az Ajánlatkérő szakmai tervező tevékenységének támogatására alkalmas, az
ügyeleti ellátás szakmai jellemzőit adekvátan leíró jelentési rendszer tervezetének bemutatása
F. Rendőrhatósági megkeresésre végzett ügyeleti tevékenység szabályozásának ismertetése A
második bírálati szempont esetén ajánlatkérő által felkért szakmai értékelők értékelik a szakmai
tervet az ajánlati dokumentációban megadott részletes jellemzők és szempontok szerint, ahol
Ajánlatkérő vizsgálja az adott jellemző teljes körű kifejtettségét. A szakmai tervben leírtaknak
összhangban kell lennie a hatályos jogszabályokkal és szakmai szabályokkal. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet arra, hogy nem csupán az egyes jellemzők elemeinek teljes kifejtettségét, hanem
a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai szabályoknak való megfelelőséget is vizsgálja, és
amennyiben valamely tartalmi elem jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, az ajánlatot
érvénytelennek nyilváníthatja. (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: 2020/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (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: 2020/07/05 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontását az EKR automatikusan végzi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR végzi akként,
hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az
ajánlatnak a Kbt. 68.§ (4)-(5) bekezdés szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal

elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők
részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: 1. részszempont: Fordított arányosítás. 2. részszempont: Sorba rendezés - a benyújtott
szakmai tervet független szakmai zsűri bírálja a dokumentációban foglaltak szerint. Folytatás
karakterhiány miatt a IV.1.4. pontban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000,-HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlatkérő az eljárásban történő
részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000,- HUF.A
befizetés helye: Pásztó Város Önkormányzata (3060 Pásztó, Kölcsey út 35.) vagy az ajánlatkérő
fizetési számlaszáma: 11741024-15450827-00000000.
Az ajánlati biztosíték befizetése igazolásának módja: a) készpénzben történő befizetés esetén
az ajánlatkérő által kiadott igazolás, vagy b) az átutalást igazoló bankszámla kivonat, vagy c) a
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, illetve a biztosítási
szerződés alapján kiállított készfizető kezesi kötelezvény benyújtásával. Az a) és b) pontban
meghatározott iratokat elegendő másolatban, míg a c) pontban jelölt iratokat az ajánlattevőnek teljes
bizonyító erejű elektronikus
magánokirat formájában kell az EKR-be feltölteni. Az ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejártáig kell igazolnia, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelk
VI.3.4 )
További információk: Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben
foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt.
117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az
eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel: 1.
Kiegészítő tájékoztatásra a 114.§ (6) bekezdésében foglaltak az irányadók. 2. Hiánypótlás ill.
felvilágosítás kérése a Kbt. 71.§ szerint úgy történik, hogy ha a hiánypótlás teljesítésével az
ajánlattevő (a továbbiakban: AT) az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt
von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás,
akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. §
(6) bek.) Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása nem lehetséges. 3.
Dokumentáció rendelkezésre bocsátása: a Kbt. 39. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az
EKR-ben,elektronikus úton ingyenesen elérhető. 4. Az ajánlatot elektronikusan kell benyújtani. Az
elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (pld:.pdf)
kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyet az
ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában
köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) K. r. 11. § (1) bek.) 5. Az ajánlatban meg
kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges) :a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 6. Az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdésben foglaltak szerint. 7. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza. 8. Dokumentumok benyújtása a Kbt.
47.§ (2) bekezdése, illetve a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. szerint. 9. Az ajánlat érvénytelen a Kbt.
73. § (1)-(2),(4) és (6) bekezdései szerinti érvénytelenségi okok fennállása esetén, ill. a 424/2017.
(XII. 19.) Korm rend. 20.§ (5) bekezdése szerinti esetben. 10. Irányadó jog: a felhívásban nem

VI.4)

szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) és
annak végrehajtási rendeletei (különösen a 321/2015.(X.30.) Korm rend., a 424/2017 . (XII. 19.)
Korm rend.) szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 11. A
szerződéskötés feltétele,hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljes időtartamára vonatkozó
érvényes felelősségbiztosítással rendelkezzen. 12. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 41.§ (3)
bekezdése ill. a 424/2017.(XII.19.) Korm rend.szerint az EKR-en bonyolítja le, ezért a nyilatkozattétel
kizárólag elektronikus úton az EKR rendszerében lehetséges. Az
EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el. 13. Az EKR használatához regisztráció
szükséges, a gazdasági szereplőnek 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 6.§ (7)-(8) bekezdése
szerinti adatokat meg kell adnia. 14. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot nem alkalmazza. 15. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR támogatás
menüpontban elérhető oktatóvideókra és a felhasználói kézikönyvekre, különösen a II. kötetre.
16. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlat elkészítésének és a szerződésnek is a
kizárólagos nyelve a magyar. 17.Ha az ajánlattevő a Kbt. 44. § szerint az ajánlatának egy részét
üzleti titoknak minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia
kell ajánlatában. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2)-(4)-ben foglaltakra.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ha az ajánlattevő valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3)- be
ütközö módon minösít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követöen
sem javítja, úgy ajánlata a Kbt. 73. § (1) fa) alapján érvénytelen. 18. Az ATnek a Kbt. 66. § (4)ben foglaltak alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a 2004.évi XXXIV.tv.szerint mikro-,kis
vagy középvállalkozásnak minősül-e. 19.Ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő –
amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel
köthet szerződést. 20. Az ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását. 21. Az elvégzendő
feladatok összetettsége miatt indokolt a részajánlattétel kizárása. 22. Az ajánlatkérő tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra
történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek,
ajánlatkérő a 321/2015.(X. 30.) Korm rend. 46.§ (3) alapján azzal mindenben egyenértékű
terméket elfogad. 23. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági (P1 ) valamint műszaki illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit (M/1) és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg. 24. Az ajánlattevőnek az ajánlatában - adott esetben - csatolnia
kell ajánlattevő (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ aláírásmintáját/. 25. Az
ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell 50 millió HUF/év és 10 millió HUF/
káresemény mértékű felelősségbiztosítással, vagy a meglévő felelősségbiztosítását köteles
jelen szerződésre kiterjeszteni, melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia
szükséges.26. A felhívás szövege az EKR karakter korlátai miatt helyenként rövidített, részletes
információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.27. Az ajánlatkérő egyéb önálló szabályt
nem határoz meg.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon (8997/2020)
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: Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93701794
Postai cím: Báthory Utca 14
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Györke Zsófia
Telefon: +36 85560072
E-mail: igazgato@rakoczigyermekotthon.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rakoczigyermekotthon.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000489632020/
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/EKR000489632020/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
x 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: Drogprevenciós akkreditált továbbképzésbeszerzése2
Hivatkozási szám: EKR000489632020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

80500000-9

Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Drogprevenciós akkreditált továbbképzés beszerzése2 Fonyódon az
EFOP-1.8.9-17-2017-00009 projekt keretében
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Drogprevenciós akkreditált továbbképzésbeszerzése2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

80500000-9

További tárgyak:
80530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232
A teljesítés helye: 8640 Fonyód-Bélatelep, Báthory utca 14., 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Drogprevenciós akkreditált továbbképzés beszerzése2 Fonyódon az
EFOP-1.8.9-17-2017-00009 projekt keretében (megismételt eljárás)
A képzés Gyermekvédelmi területen dolgozó, ill. a drogfogyasztás által veszélyeztetett/érintett
célcsoportokkal foglalkozó szakemberek részére kerül megvalósításra.
A képzés során megszerezhető, elvárt kompetenciák: a drogfogyasztással kapcsolatos alapfogalmak,
szakmai ismeretek és aktuális trendek megismerése, A prevencióra ható tényezők megismerése révén
felkészülés a hatékonyabb megelőzési munkára, A prevenciót segítő személyes kompetenciák erősödése
és a szakmai hatékonyság fejlődése, Az adekvát beavatkozáshoz szükséges ismeretek bővülése, szakmai
készségek fejlődése, A mindennapi munkát segítő gyakorlati információk átvétele, releváns módszerek
elsajátítása
Tervezett képzési idő, a képzési napok száma:
- Összes óraszám: 31 óra
- Elméleti-gyakorlati órák aránya a tanfolyamra vonatkozó szakmai irányelveknek megfelelően.
- Képzési napok száma: 5 nap/csoport (párhuzamosan a képzések nem folytathatóak)
A képzés formája: Csoportos, tanfolyam, online formában (videokonferencia, skype, lync, stb.)
Ajánlatkérő az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm.
rendeletben foglaltakra tekintettel a tantermi oktatás helyett a skype-on oktatást határozza meg elsődlegesen
a képzés formájaként a veszélyhelyzet elhárultáig.
Maximális csoportlétszám (fő): 2 x 17 és 1 x 16 fő
Csoportok száma: 3 db
A képzés (tananyag) elvárt célja, időtartama:
(1) A drogprevenciós szakmai munkára ható külső és belső tényezők rendszerezett áttekintése, a
prevencióval foglalkozó szakemberek szociális készségfejlesztése. Időtartama: 6 óra
(2) A prevenciós munka hatékonyságának fokozása a drogfogyasztással kapcsolatos egészségügyi
vonatkozású ismeretek áttekintése révén. Időtartama: 6 óra

(3) A szenvedélybetegség kialakulásával és kezelésével kapcsolatos ismeretek elsajátítása. Időtartama: 6
óra
(4) A drogfogyasztás sajátosságainak megismerésével az adekvát beavatkozáshoz szükséges
kompetenciák fejlesztése. Időtartama: 6 óra
(5) A mindennapi munkát segítő gyakorlati információk, módszerek megismerése, a gyakorlati alkalmazással
összefüggő kompetenciák erősítése. Időtartama: 6 óra
(6) A képzés végén az átadott ismeretek elsajátításának felmérése rövid írásbeli teszt formájában.
Időtartama: 1 óra
A nyertes ajánlattevő feladata a képzések lebonyolítása, megtartása, amelynek keretében az ajánlattevő
kötelessége:
- a képzés megvalósításához kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok ellátása,
- a megfelelő oktatók biztosítása,
- oktatási segédlet, tananyag biztosítása,
- alapvető oktatástechnikai eszközök biztosítása.
Opcionális mennyiség: az alábbi oktatásszervezési feladatok ellátása, a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben
foglalt veszélyhelyzet elhárultának függvényében
- szállás biztosítása,
- a képzés helyszínére való utaztatás,
- ellátás (catering) biztosítása.
Ajánlatkérő egyéb térítést nem biztosít az Ajánlattevőnek, illetve személyes közreműködői számára.
A képzések pontos tárgyát, tematikáját, illetve az elvégzendő feladatok részletes leírását 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 alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.2.) pont szerinti alk-i köv-en felül bemutatott szakemberek
megajánlott száma, akik az alk-i köv-en felül rend a droghasználat megelőzését és visszaszorítását
célzó prev képzési tap-al (fő) 20
2 3. Az M.1.) pont szerinti alkalmassági követelményen felül bemutatott megfelelő többletreferenciák
száma [db] (min. 0 db, max. 3 db] 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) opció nélkül / Súlyszám: 60
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: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/20 (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 igen
Opciók leírása: Az alábbi oktatásszervezési feladatok ellátása a műszaki leírás szerint, a 41/2020.
(III. 11.) Korm. rendeletben foglalt veszélyhelyzet elhárultának függvényében
- szállás biztosítása,
- a képzés helyszínére való utaztatás,
- ellátás (catering) biztosítása, figyelemmel

az oktatásban résztvevő személyek számának függyvényében. Ld. a részletes árajánlat táblázat 2.
fülét.uj
Amennyiben ilyen tevékenység ellátása válik szükségessé, akkor az elszámolás alapját a benyújtott
részletes árajánlat képezi. Ajánlatkérő az opcionális tevékenységekre egyedi megrendelést ad. Az
opcionális rész megrendelése Ajánlatkérő előzetes írásbeli igénye alapján történik a szerződésben
meghatározott feltételek és a benyújtott részletes árajánlat figyelembevételével, a szerződés
időtartama alatt. Ajánlatkérő nem kötelezett az opció lehívására.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.9-17-2017-00009
II.2.13) További információ A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdési időpont a közbeszerzési
eljárás lebonyolításának időfüggvényében változhat.
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé, az alábbiak miatt:
A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a részajánlattétel kizárását azzal indokolja, hogy a
jelen eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés keretében a nyertes ajánlattevő által
ellátandó feladat 1 db képzés lebonyolítása, egy EU-s támogatású projekten belül, a célcsoport egyéb
elfoglaltságához igazítva valósulnak meg. A több megbízóval történő folyamatos konzultáció, időpont
egyeztetés szükségessége jelentős szervezési problémát, időráfordítást és többletterhet jelent az
Ajánlatkérő számára. A tárgyi közbeszerzési eljárás keretében beszerezni kívánt szolgáltatás megvalósítása
során egy rendszerben kell működni. Az, ha bizonyos szolgáltatások külön szerződés keretében más-más
ajánlattevők valósítanák meg, az a későbbi lebonyolítást, a projekt eredményességét is veszélyeztetné,
illetve a felelősségi körök megállapítását és lehatárolását is jelentősen megnehezítené. A fentiekre tekintettel
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételét. Ajánlatkérő ennek érdekében a beszerzés tárgyát
képező feladatokat egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás
során elkerülje a koordinálással járó problémákat (melynek nem megfelelősége egymással nem illeszkedő
megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet
által is biztosíthatóvá válik.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös
ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró
okok bármelyike fennáll.
2.) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró
okok az eljárás során következnek be
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek
ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint.
Az ajánlattevőnek nyilatkozni kell, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. §
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtani.
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont
a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges
csatolni;
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági
szereplőt.

Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban
az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák
az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat; az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások, nyilatkozatok is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig,
ameddig az igazolásokban, nyilatkozatokban 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 vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására
a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során. 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. ld. Kbt. 69. § (11a) bekezdés.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt
öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági
követelménynek.
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:
M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a saját, illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén
pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(3) bekezdés a) pontja alapján és a 23. §-a szerint – figyelemmel a 21. § (3a) bekezdés a) pontjában
foglaltakra is – az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de
legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a felhívás III.1.3. pont M1) alpont szerinti követelményeknek
megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. A referencianyilatkozatnak, vagy adott
esetben a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét. a kapcsolattartó nevét és telefonszámát
vagy email címét,
- szolgáltatás tárgyát és mennyiségét olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek
való megfelelés megállapítható legyen
- a teljesítés idejét (azaz a kezdő és befejező időpontját legalább év hónap és nap bontásban)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén
csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett munkákat veszi figyelembe
a bemutatott referencia kapcsán.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek
be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
– különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, vagy
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt
alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt, akiket az ajánlattevő
be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél / igazolvány egyszerű másolatban történő benyújtásával,
a szakmai gyakorlat és tapasztalat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának
benyújtásával igazolandó.

Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában a minimumkövetelmény időtartamban került
meghatározásra, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel
kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek
megfelelő tárgyú korábbi szolgáltatások időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A
minimumkövetelmény szerint időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák
(korábbi szolgáltatások) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak
alatt több szolgáltatásban megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai
tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelésnek. Ajánlatkérő kiemelten felhívja ajánlattevők figyelmét
arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.
Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozatát (a rendelkezésre állási nyilatkozatot a szakmai önéletrajz is tartalmazhatja).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdés alapján az előírt
szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény,
valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha
az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 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 (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - olyan szerződésben,
előszerződésben vagy más formában - vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Alkalmazandó még a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése, a 28. §-a és a 36. §a. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdése is, a Kbt. 69. §
(11a) bekezdése.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés
b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásáról visszafelé számított 3 évben teljesített, de
legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legalább 1 db, oktatási és/vagy szociális és/vagy egészségügyi
területen szerzett képzési referenciával, amely droghasználat megelőzését és visszaszorítását célzó
prevenciós tevékenységhez kötődött. A referencia egy szerződésből teljesíthető.
A bemutatandó referencia teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem
alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3b) bekezdését.
Ajánlatkérő a droghasználat megelőzését és visszaszorítását célzó prevenciós tevékenység alatt az
alábbiakat érti: a prevenció olyan tervezett beavatkozás, melynek célja a drog- és alkoholfogyasztás
társadalmi és környezeti befolyásoló tényezőinek megváltoztatása, beleértve a droghasználat
elkezdésének megakadályozását és a gyakoribb használat kialakulásának megelőzését a
veszélyeztetett populációkban. A prevenciós beavatkozások irányulhatnak az átlagpopulációra,
mint például az általános tájékoztató és oktató jellegű tömegkommunikációs kampányok, közösségi
kezdeményezések és iskolai programok, melyek általánosan a diákságot, fiatalokat célozzák meg.
Emellett a prevenciós programok irányulhatnak veszélyeztetett csoportokra is, mint például az
utcagyerekek, iskolából kimaradó fiatalok, droghasználók gyermekei, bűnelkövetők stb. A prevenciós
tevékenység lényegében a következő elemekre koncentrál: Figyelemfelhívás, információátadás/
oktatás a drogokról és a droghasználat káros egészségügyi és társadalmi hatásairól, a drogellenes
normákat és a droghasználatot ellenző szociális magatartás támogatása; Képessé tenni az
egyéneket és csoportokat, hogy olyan személyes és életvezetési készségeket sajátítsanak el,
melyek segítségével drogellenes attitűdöt alakítanak ki és elkerülik a droghasználó magatartást;
Támogató környezet és egészségesebb, produktívabb, drogoktól mentes életstílus elősegítése.
M2) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a
teljesítésbe bevonni kívánt szakembert:

legalább 1 fő szakembert, aki rendelkezik egyetemi vagy főiskolai szakirányú végzettséggel humán
területen (pedagógus, szociális munkás, szociálpedagógus) vagy azzal egyenértékű, és rendelkezik
legalább 12 hónap képzési és/vagy oktatói és/vagy tréneri tapasztalattal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: nyertes Ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért
felelős (Ptk. 6:186.§) a jelen szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridőt elmulasztja. A késedelmi
kötbér alapja a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó ellenértéke, mértéke naponta (minden megkezdett
naptári napra) 1 %. A kötbérmaximum elérését követően Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, ha a késedelem a 20 naptári napot meghaladja. A kötbérmaximumot a felek összesítve (tehát
több késedelmi kötbérfizetési kötelezettség esetén összesítve) alkalmazzák.
Meghiúsulási kötbér: az áfa nélküli teljes szerződéses ellenérték 30%-a.
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleg nem fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Magyar Forint (HUF).
A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően
átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen beszerzés európai uniós projekttel kapcsolatos, a támogatásból
származó összeg finanszírozási módja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás,
a támogatás intenzitása 100,000000%.
A támogatással érintett projekt neve: „A „Legyen más a szenvedélyed2! – prevenciós program
megvalósítása a Fonyódi járásban” című, EFOP-1.8.9-17-2017-00009” azonosítószámú támogatási
projekt”
A támogatással érintett projekt azonosító száma: EFOP-1.8.9-17-2017-00009
Részszámlázás nem biztosított.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult
által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. A nyertes ajánlattevő nem fizethet,
illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1), (6), (10)-(11) bekezdéseiben
foglaltak
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
-- Ptk.
-- 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé, az alábbiak miatt:
A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a részajánlattétel kizárását azzal indokolja, hogy a
jelen eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés keretében a nyertes ajánlattevő által
ellátandó feladat 1 db képzés lebonyolítása, egy EU-s támogatású projekten belül, a célcsoport egyéb
elfoglaltságához igazítva valósulnak meg. A több megbízóval történő folyamatos konzultáció, időpont
egyeztetés szükségessége jelentős szervezési problémát, időráfordítást és többletterhet jelent az
Ajánlatkérő számára. A tárgyi közbeszerzési eljárás keretében beszerezni kívánt szolgáltatás megvalósítása
során egy rendszerben kell működni. Az, ha bizonyos szolgáltatások külön szerződés keretében más-más
ajánlattevők valósítanák meg, az a későbbi lebonyolítást, a projekt eredményességét is veszélyeztetné,
illetve a felelősségi körök megállapítását és lehatárolását is jelentősen megnehezítené. A fentiekre tekintettel

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételét. Ajánlatkérő ennek érdekében a beszerzés tárgyát
képező feladatokat egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás
során elkerülje a koordinálással járó problémákat (melynek nem megfelelősége egymással nem illeszkedő
megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet
által is biztosíthatóvá válik.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (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: 2020/06/04 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR
rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A bontásra a Kbt. 68. § az
irányadó, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § rendelkezéseire.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok
közötti pontszámot: 1. szempont (ár): fordított arányosítás, 2-3. részszempont (szakember,
többletreferencia): arányosítás
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben
foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
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:
a) Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontját az alábbi eltérésekkel alkalmazza.
Amennyiben jelen hirdetményben nem közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam
áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel
hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti
dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési
dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi
gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az ésszerű
idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot jelent,
mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat
összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
b) Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a
kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott határidőben megadni. A határidő
meghosszabbításáról haladéktalanul és közvetlenül, egyidejűleg írásban tájékoztatja valamennyi
gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.
2./ Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére (lásd: EKR ŰRLAP), az EKR-ben
rendszeresített űrlapon kell benyújtani: Felolvasólap, a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat, a Kbt.
67. § (1) bekezdésére vonatkozó nyilatkozat, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti
kizáró okra vonatkozó kifejezett nyilatkozat, nyilatkozat - a kizáró okok tekintetében - az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában, nyilatkozat kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet igénybevételéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján (nemleges tartalom esetén
is), nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján (nemleges tartalom
esetén is), nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Ajánlattevőnek az EKR-ben
nyilatkozniuk kell, hogy van-e folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, és amennyiben van, úgy
akkor a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolás becsatolása szükséges.
3./ Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők a szerződés
teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A Közös ajánlattétel esetén az
ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, az egyéb

VI.4)

közbeszerzési dokumentumokban előírt tartalommal. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőktől nem
követeli meg, és nem engedélyezi gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén
az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot,
aminek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő
adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes
közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
4./ A hiánypótlások során AK nem alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltakat. A felhívás
III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb! AK nem
alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését és a 114/A. §-át. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem
alkalmazza.
5./ Szakmai ajánlatként Ajánlattevőnek részletes ajánlatot kell tennie a Részletes árajánlat táblázat
kitöltésével és azt az ajánlatában csatolnia kell. Ajánlattevőnek a beárazott dokumentumot cégszerű
aláírással kell ellátnia.
6./ Az Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. (5) bek-t, és az ajánlatok bírálatát – a Kbt. 67.§ (1) bekezdés
szerinti dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Erre
tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő
tekintetében végzi el a bírálatot.
7./ A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap oldalon, EKR
azonosítószám: EKR000489632020
8./ FAKSZ: Dr. Varga Enikő 00761
9./ Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződés
teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig és a szerződés teljesítése alatt rendelkeznie
kell a drogprevenciós akkreditált továbbképzés szervezéséhez és megtartásához szükséges
engedéllyel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az engedély bemutatásának elmaradása az
ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján,
melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a
szerződést.
10./A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
11./ Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé, indokolás karakterkorlát miatt a
III.1.8) pontban.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

"Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány (8908/2020)
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: "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22208031
Postai cím: Megyeri út 74/1
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Biróné dr. Czeininger Mariann
Telefon: +36 308941637
E-mail: kozbeszerzes@ratgeberakademia.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ratgeberakademia.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ratgeberakademia.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: Alapítvány
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: oktatás és 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: Sportruházat beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000204792020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
18412000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sportruházat beszerzése a "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány részre:
1. Szerelés gyerekeknek 500 db;
2. Edzői T shirt - póló 100 db;
3. Edzői rövidnadrág 150 db;
4. Edzői galléros póló 200 db;
5. Környakas póló rövid ujjú 800 db;
6. Állógalléros hosszú ujjú póló 100 db;
7. Állógalléros hosszú ujjú póló 50 db;
8. Edzői galléros póló 200 db;
9. Edzői rövidnadrág 100 db;
10. Edzői melegítő alsó 100 db
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
Ajánlattevő a megajánlott termékekre köteles minimum12 hónap jótállást vállalni.
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában
megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az ajánlatban csak új termék ajánlható meg.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 6033300 (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: Sportruházat beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
18412000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7632 Pécs, Megyeri út 74/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sportruházat beszerzése a "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány részre:
1. Szerelés gyerekeknek 500 db;
2. Edzői T shirt - póló 100 db;
3. Edzői rövidnadrág 150 db;
4. Edzői galléros póló 200 db;
5. Környakas póló rövid ujjú 800 db;
6. Állógalléros hosszú ujjú póló 100 db;
7. Állógalléros hosszú ujjú póló 50 db;
8. Edzői galléros póló 200 db;
9. Edzői rövidnadrág 100 db;
10. Edzői melegítő alsó 100 db
a közbeszerzési dokumentumokban 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 Teljesítési határidő (egész napban) a megrendelés kézhezvételétől
számítva minimum 15 maximum 60 naptári nap 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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:
04353 / 2020 (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: Sportruházat 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:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Samostalna Tekstilna Radnja Sport-teks Vesna Simovic preduzetnik Arilje,Cerova
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17461003
Postai cím: Cerova bb
Város: Arilje
NUTS-kód: RS
Postai irányítószám: 31230
Ország: Szerbia
E-mail: sportexdragan@gmail.com
Telefon: +381 63691711
Internetcím(ek): (URL) www.stx.rs
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 60291179
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6033300
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: Samostalna Tekstilna Radnja Sport-teks Vesna Simovic preduzetnik Arilje,Cerova
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17461003
Postai cím: Cerova bb
Város: Arilje
NUTS-kód: RS
Postai irányítószám: 31230
Ország: Szerbia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 60291179
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:
2020/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság (8795/2020)
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: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96175725
Postai cím: Csepeli Átjáró 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap Zoltán ügyvezető
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 12384323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bdk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bdk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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: Kábelrekonstrukció 2020.
Hivatkozási szám: EKR000188632020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45315300-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Közvilágítási hálózat fejlesztése, rekonstrukciója és meglévő gyalogos – átkelőhelyek szabványos
megvilágításának kiépítése 2020.”
I. rész:
Bp. I. ker. Attila út 81-95. és Mikó u.2-18.
A jelzett címen kb.806 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 16 db. új
GURO szerelvénylappal, végponti földeléssel, burkolat helyreállítással.
II. rész:
Bp. II. Gábor Áron u.
Az érintett területen kb. 22m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, útfúrással.
1db. új B10/400-as betonoszlop telepítésével, 1 db. új Claudia 150W-os lámpatesttel, 2 db. új GURO
szerelvénylap létesítésével, végponti földeléssel, burkolat helyreállítással.
III. rész:
Bp. I. ker. Csalogány u. 1.
A jelzett területen kb. 74m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 3 db. új
90/76/4P típusú kúpos, horganyzott acél kandeláber telepítésével, meglévő lámpatestek és díszvilágítási
fényvetők átszerelésével, 3 db. új GURO szerelvénylappal, végponti földeléssel, burkolat helyreállítással.
IV. rész:
Bp. XI. ker. Kosztolányi Dezső tér (Feneketlen tó környéke)
Az érintett területen kb. 518m 4x16/16mm² és 79m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt
kell fektetni, 22db. új Schréder Liget típusú 3m-es Stíl kandeláber telepítésével, 22 db. új Schréder Budavár
típusú 53,5W-os LED-es lámpatesttel, 23 db. új GURO szerelvénylap létesítésével, földelések telepítésével,
burkolat helyreállítással.
V. rész:
Bp. I. ker. Gellérthegy (Vízesés- Citadella között)
A jelzett címen kb. 2248 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 100 db. új
Schréder Sziklai típusú 3m-es kandeláber telepítésével, 100 db. Zoltán típusú 36W-os LED lámpatesttel,
Lyra lámpakarral, 100 db. új GURO szerelvénylappal, 1db. 9X2 áramkörös kapcsolószekrény kihelyezéssel,
végponti földeléssel, burkolat helyreállítással.
VI. rész:
Bp. XIII. ker. Aluljáró meglévő gyalogos - átkelőhely
A jelzett címen kb. 30 m NYY-J 5x1,5mm² keresztmetszetű vezetéket acélpáncél csőben kell elhelyezni
az aluljáróban, 2db. Rittal sorkapocs szekrény beépítésével. Az aluljáróban 3 db. Korner 37W-os LED-es
lámpatest, a felszínem 1db. Tweet 47W-os LED-es lámpatest telepítése szükséges. NEMA foglalattal, 1db.
új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással, világítástechnikai jegyzőkönyv
készítésével.
VII. rész:
V. Arany János utca – Akadémia utca
V. Arany János utca – Akadémia utca
Kb.690 m 4x10/10mm² új NYCWY kábel, 2 db. új GURO-val, földeléssel, burkolat
helyreállítással.
VIII. rész:
Bp. IX. Ecseri út (M5 kivezető – Ecseri út 3. között)

A jelzett területen a meglévő szabadvezetéki hálózatot el kell bontani és kb. 460m 4x10/10mm²
keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 1 db. új 80/76/4P, 6db. 100/76/4P és 14db. 110/76/4P
típusú kúpos, horganyzott acél kandeláber telepítésével, új Teceo LED-es lámpatestekkel, NEMA foglalattal.
A meglévő 4db. Park2 4m-es horgany oszlopot át kell helyezni 2db meglévő Glória 70Wlámpatestek
átszerelésével és 2db. új Teceo LED-es lámpatest felszerelésével, NEMA foglalattal. 25 db. új GURO
szerelvénylappal, végponti földeléssel, burkolat helyreállítással.
IX.rész:
Bp. III. ker. Kocsis Sándor út
Az érintett területen kb. 320m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 10db. új
80/76/4P típusú kúpos, horganyzott, acél kandeláber telepítésével, 10 db. új Tweet típusú 56W-os LED-es
lámpatesttel, NEMA foglalattal, 10 db. új GURO.
X. rész:
1. Bp. XIV. ker. Telepes utca – Fűrész utca csomópontban meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos
megvilágításának kiépítése
A jelzett címen kb. 40 m 4x16/16mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 2 db.
90/76/4P típusú, kúpos, horganyzott acél kandeláber telepítésével, 2 db. TWEET típusú 75 W-os LED-es
lámpatesttel NEMA foglalattal, 2db. új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással,
világítástechnikai jegyzőkönyv készítésével.
2. Bp. XV. ker. Késmárk utca 11-13. meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos megvilágításának kiépítése
A jelzett címen kb. 30m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 2 db. 100/76/4P
típusú, kúpos, horganyzott acél kandeláber telepítésével, 2 db. Claudia 100W-os lámpatesttel, 2db. új GURO
szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással, világítástechnikai jegyzőkönyv készítésével.
3. Bp. XV. ker. Késmárk utca 14/b csomópontban meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos
megvilágításának kiépítése
A jelzett címen kb.50m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 2 db. 100/76/4P
típusú, kúpos, horganyzott acél kandeláber telepítésével. SMBT 105W-os LED-es lámpatesttel NEMA
foglalattal, 2db. új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással, világítástechnikai
jegyzőkönyv készítésével.
4. Bp. XXI. ker. Hollandi út 29. meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos megvilágításának kiépítése
A jelzett címen kb.40m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 2 db.
90/76/4P típusú, kúpos, horganyzott acél kandeláber telepítésével. 2 db. TWEET típusú 75 W-os LED-es
lámpatesttel NEMA foglalattal, 2db. új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással,
világítástechnikai jegyzőkönyv készítésével.
5. Bp. XXI. ker. Hollandi út 143. meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos megvilágításának kiépítése
A jelzett címen kb.40m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 2 db.
90/76/4P típusú, kúpos, horganyzott acél kandeláber telepítésével. 2 db. TWEET típusú 75 W-os LED-es
lámpatesttel NEMA foglalattal, 2db. új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással,
világítástechnikai jegyzőkönyv készítésével.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 196817017 (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: I. ker. Attila út 81-95. és Mikó u. 2-18.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

Kiegészítő szójegyzék

További tárgyak:

45231400-9
45111000-8
34928510-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész:
Bp. I. ker. Attila út 81-95. és Mikó u.2-18. közötti szakasz közvilágítási kábel rekonstrukció
A jelzett címen kb.806 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 16 db. új
GURO szerelvénylappal, végponti földeléssel, burkolat helyreállítással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min.
0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Szumma vállalási ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 180 nap, de legkésőbb 2020. november 10. napja.
II.2.1)
Elnevezés: II. Gábor Áron u.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

34928510-6
45111000-8
45231400-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész:
Bp. II. Gábor Áron utca közvilágítási kábel rekonstrukció
Az érintett területen kb. 22m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, útfúrással.
1db. új B10/400-as betonoszlop telepítésével, 1 db. új Claudia 150W-os lámpatesttel, 2 db. új GURO
szerelvénylap létesítésével, végponti földeléssel, burkolat helyreállítással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap- max. 24 hónap) 15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min.
0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap) 15
Költség szempont –

x Ár szempont – Szumma vállalási ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 180 nap, de legkésőbb 2020. november 10. napja.
II.2.1)
Elnevezés: I. ker. Csalogány utca 1.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

34928510-6
45111000-8
45231400-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. rész:
Bp. I. ker. Csalogány utca 1. előtt közvilágítási hálózat átépítése
A jelzett területen kb. 74m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 3 db. új
90/76/4P típusú kúpos, horganyzott acél kandeláber telepítésével, meglévő lámpatestek és díszvilágítási
fényvetők átszerelésével, 3 db. új GURO szerelvénylappal, végponti földeléssel, burkolat helyreállítással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min.
0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Szumma vállalási ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 180 nap, de legkésőbb 2020. november 10. napja.
II.2.1)
Elnevezés: XI. ker. Kosztolányi Dezső tér
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45111000-8

Kiegészítő szójegyzék

45231400-9
34928510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
IV. rész:
Bp. XI. ker. Kosztolányi Dezső tér (Feneketlen tó környéke) közvilágítási hálózat fejlesztése és a meglévő
hálózat rekonstrukciója
Az érintett területen kb. 518m 4x16/16mm² és 79m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt
kell fektetni, 22db. új Schréder Liget típusú 3m-es Stíl kandeláber telepítésével, 22 db. új Schréder Budavár
típusú 53,5W-os LED-es lámpatesttel, 23 db. új GURO szerelvénylap létesítésével, földelések telepítésével,
burkolat helyreállítással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min.
0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Szumma vállalási ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 180 nap, de legkésőbb 2020. november 10. napja.
II.2.1)
Elnevezés: I. ker. Gellérthegy
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

45111000-8
45231400-9
34928510-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
V. rész:
Bp. I. ker. Gellérthegy (Vízesés- Citadella között) közvilágítási hálózat fejlesztése
A jelzett címen kb. 2248 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 100 db. új
Schréder Sziklai típusú 3m-es kandeláber telepítésével, 100 db. Zoltán típusú 36W-os LED lámpatesttel,
Lyra lámpakarral, 100 db. új GURO szerelvénylappal, 1db. 9X2 áramkörös kapcsolószekrény kihelyezéssel,
végponti földeléssel, burkolat helyreállítással.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min.
0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Szumma vállalási ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 180 nap, de legkésőbb 2020. november 10. napja.
II.2.1)
Elnevezés: XIII. ker. Gyalogos-aluljáró
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

34928510-6
45111000-8
45231400-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VI. rész:
Bp. XIII. ker. Aluljáró meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos megvilágításának kiépítése
A jelzett címen kb. 30 m NYY-J 5x1,5mm² keresztmetszetű vezetéket acélpáncél csőben kell elhelyezni
az aluljáróban, 2db. Rittal sorkapocs szekrény beépítésével. Az aluljáróban 3 db. Korner 37W-os LED-es
lámpatest, a felszínem 1db. Tweet 47W-os LED-es lámpatest telepítése szükséges. NEMA foglalattal, 1db.
új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással, világítástechnikai jegyzőkönyv
készítéséve
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min.
0,5%-a/nap, max.1,5%-a/nap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Szumma vállalási ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 180 nap, de legkésőbb 2020. november 10. napja.
II.2.1)
Elnevezés: V. Arany János utca - Akadémia utca
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

34928510-6
45111000-8
45231400-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VII. rész:
V. kerület Arany János utca – Akadémia utca közvilágítási kábelhálózat rekonstrukciója
Kb.690 m 4x10/10mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 2 db. új GURO
szerelvénylappal, végponti földeléssel, burkolat helyreállítással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min.
0,5%-a/nap, max.1,5%-a/nap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Szumma vállalási ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 180 nap, de legkésőbb 2020. november 10. napja.
II.2.1)
Elnevezés: IX. Ecseri út (M5 kivezető- Ecseri út 3. között)
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

34928510-6
45111000-8
45231400-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

VIII. rész:
Bp. IX. Ecseri út (M5 kivezető – Ecseri út 3. között) közvilágítási hálózat átépítése
A jelzett területen a meglévő szabadvezetéki hálózatot el kell bontani és kb. 460m 4x10/10mm²
keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 1 db. új 80/76/4P, 6db. 100/76/4P és 14db. 110/76/4P
típusú kúpos, horganyzott acél kandeláber telepítésével, új Teceo LED-es lámpatestekkel, NEMA foglalattal.
A meglévő 4db. Park2 4m-es horgany oszlopot át kell helyezni 2db meglévő Glória 70Wlámpatestek
átszerelésével és 2db. új Teceo LED-es lámpatest felszerelésével, NEMA foglalattal. 25 db. új GURO
szerelvénylappal, végponti földeléssel, burkolat helyreállítással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min.
0,5%-a/nap, max.1,5%-a/nap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Szumma vállalási ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 180 nap, de legkésőbb 2020. november 10. napja.
II.2.1)
Elnevezés: III. ker. Kocsis Sándor út
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

34928510-6
45111000-8
45231400-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
IX. rész
III. ker. Kocsis Sándor út közvilágítási hálózat fejlesztése
Az érintett területen kb. 320m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 10db.
új 80/76/4P típusú kúpos, horganyzott, acél kandeláber telepítésével, 10 db. új Tweet típusú 56W-os LEDes lámpatesttel, NEMA foglalattal, 10 db. új GURO szerelvénylap létesítésével, földelések telepítésével,
burkolat helyreállítással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 15
2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min.
0,5%-a/nap, max.1,5%-a/nap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Szumma vállalási ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 180 nap, de legkésőbb 2020. november 10. napja.
II.2.1)
Elnevezés: X/1, X/2, X/3, X/4, X/5
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315300-1

További tárgyak:

34928510-6
45111000-8
45231400-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, a felhívás II.2.4. pontja szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
X. rész:
1. Bp. XIV. ker. Telepes utca – Fűrész utca csomópontban meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos
megvilágításának kiépítése
A jelzett címen kb. 40 m 4x16/16mm² keresztmetszetű új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 2 db.
90/76/4P típusú, kúpos, horganyzott acél kandeláber telepítésével, 2 db. TWEET típusú 75 W-os LED-es
lámpatesttel NEMA foglalattal, 2db. új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással,
világítástechnikai jegyzőkönyv készítésével.
2. Bp. XV. ker. Késmárk utca 11-13. meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos megvilágításának kiépítése
A jelzett címen kb. 30m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 2 db. 100/76/4P
típusú, kúpos, horganyzott acél kandeláber telepítésével, 2 db. Claudia 100W-os lámpatesttel, 2db. új GURO
szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással, világítástechnikai jegyzőkönyv készítésével.
3. Bp. XV. ker. Késmárk utca 14/b csomópontban meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos
megvilágításának kiépítése
A jelzett címen kb.50m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 2 db. 100/76/4P
típusú, kúpos, horganyzott acél kandeláber telepítésével. SMBT105W-os LED-es lámpatesttel NEMA
foglalattal, 2db. új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással, világítástechnikai
jegyzőkönyv készítésével.
4. Bp. XXI. ker. Hollandi út 29. meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos megvilágításának kiépítése
A jelzett címen kb.40m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 2 db.
90/76/4P típusú, kúpos, horganyzott acél kandeláber telepítésével. 2 db. TWEET típusú 75 W-os LED-es
lámpatesttel NEMA foglalattal, 2db. új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással,
világítástechnikai jegyzőkönyv készítésével
5. Bp. XXI. ker. Hollandi út 143. meglévő gyalogos - átkelőhely szabványos megvilágításának kiépítése
A jelzett címen kb.40m 4x10/10mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 2 db.
90/76/4P típusú, kúpos, horganyzott acél kandeláber telepítésével. 2 db. TWEET típusú 75 W-os LED-es
lámpatesttel NEMA foglalattal, 2db. új GURO szerelvénylappal, földeléstelepítéssel, burkolat helyreállítással,
világítástechnikai jegyzőkönyv készítésével.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét hogy a 10. részben 5 részletben került feltöltésre a műszaki
rajz és az árazatlan költségvetés, azonban a felolvasólapon a 10. rész esetén az ajánlatot az 5 részlet (X/1,
X/2, X/3, X/4, X/5) szumma összegére kell megtenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 24 hónap) 15

2 Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap, az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min.
0,5%-a/nap, max.1,5%-a/nap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Szumma vállalási ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. A szerződés időtartama, azaz a teljesítési határidő a szerződés aláírásától (hatályba lépéstől)
számított 180 nap, de legkésőbb 2020. november 10. napja.
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:
03686 / 2020 (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: 1/1 Rész száma: 1 Elnevezés: I. ker. Attila út 81-95. és Mikó u. 2-18.
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:
2020/05/13 (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: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35629856
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: vironkft@gmail.com
Telefon: +36 14120294
Internetcím(ek): (URL) www.vironkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
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: 18475990
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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45209772
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35629856
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
Hivatalos név: Horváth Hálózatépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44197362
Postai cím: Kiscsikós Köz 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24708128241
Hivatalos név: Kábel Team Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77976084
Postai cím: Lengyel u. 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10823541242
Hivatalos név: ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31456353
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14498866241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2/1 Rész száma: 2 Elnevezés: II. Gábor Áron u.
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:
2020/05/13 (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: Mátra-Phone Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58418701
Postai cím: Madách Utca 11
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
E-mail: matra-phone@vnet.hu
Telefon: +36 703115748
Internetcím(ek): (URL) www.matra-phone.hu
Fax: +36 27342898
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12062515213
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: 3342744
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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45209772
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35629856
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
Hivatalos név: Mátra-Phone Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58418701
Postai cím: Madách Utca 11
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12062515213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3/1 Rész száma: 3 Elnevezés: I. ker. Csalogány utca 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:
2020/05/13 (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: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35629856
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: vironkft@gmail.com
Telefon: +36 14120294
Internetcím(ek): (URL) www.vironkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
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: 5608787
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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45209772
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35629856
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
Hivatalos név: Mátra-Phone Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58418701
Postai cím: Madách Utca 11
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12062515213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4/1 Rész száma: 4 Elnevezés: XI. ker. Kosztolányi Dezső tér
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:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6

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: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20629375
Postai cím: Mezőkövesd Út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@spie-hungaria.hu
Telefon: +36 206656858
Internetcím(ek): (URL) www.spie-hungaria.hu
Fax: +36 46535930
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14187834243
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: 20997264
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: kézi- és gép
földmunka, burkolatbontás és- helyreállítás, villamos szerelés, egyéb szakipari tevékenység
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:

Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45209772
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35629856
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
Hivatalos név: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20629375
Postai cím: Mezőkövesd Út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14187834243
Hivatalos név: FABRICOM ELECTRICAL-PVV Villanyszerelő Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30730672
Postai cím: Üllői Út 206
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10797675243
Hivatalos név: Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesítményeket Tervező és Kivitelező
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46159892
Postai cím: Puskás Tivadar Út 10
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25433971213
Hivatalos név: ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31456353
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14498866241
Hivatalos név: Kábel Team Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77976084
Postai cím: Lengyel u. 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10823541242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5/1 Rész száma: 5 Elnevezés: I. ker. Gellérthegy
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:
2020/05/13 (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: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20629375
Postai cím: Mezőkövesd Út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@spie-hungaria.hu
Telefon: +36 206656858
Internetcím(ek): (URL) www.spie-hungaria.hu
Fax: +36 46535930
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14187834243
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: 113432369
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: kézi- és gép
földmunka, burkolatbontás és- helyreállítás, villamos szerelés, egyéb szakipari tevékenység
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45209772
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Horváth Hálózatépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44197362
Postai cím: Kiscsikós Köz 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24708128241
Hivatalos név: FABRICOM ELECTRICAL-PVV Villanyszerelő Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30730672
Postai cím: Üllői Út 206
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10797675243
Hivatalos név: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20629375
Postai cím: Mezőkövesd Út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14187834243
Hivatalos név: Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesítményeket Tervező és Kivitelező
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46159892
Postai cím: Puskás Tivadar Út 10
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25433971213
Hivatalos név: ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31456353
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14498866241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6/1 Rész száma: 6 Elnevezés: XIII. ker. Gyalogos-aluljáró
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:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35629856
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: vironkft@gmail.com
Telefon: +36 14120294
Internetcím(ek): (URL) www.vironkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
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: 1014720
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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45209772
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213

Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35629856
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7/1 Rész száma: 7 Elnevezés: V. Arany János utca - Akadémia utca
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné
nyilvánítja az eljárást a VII. rész vonatkozásában, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlatok bontásáig, a bontási jegyzőkönyvben ismertette
az Ajánlattevőkkel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a tárgyi eljárás valamennyi része
vonatkozásában, és az Ajánlatkérő rendelkezésére álló bontási jegyzőkönyvben közölt anyagi fedezet
összege a VII. rész vonatkozásában 13.100.000.- Ft, míg az értékelés alapján a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot tett ajánlattevő (Kábel Team Kft.) szumma vállalási ára (tartalékkeret nélkül számított nettó HUF)
22 488 013 Ft, melyre tekintettel az Ajánlatkérő rendelkezésére álló, bontási jegyzőkönyvben közölt anyagi
fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot tett ajánlattevővel.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45209772
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35629856
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
Hivatalos név: Kábel Team Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77976084
Postai cím: Lengyel u. 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10823541242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8/1 Rész száma: 8 Elnevezés: IX. Ecseri út (M5 kivezető- Ecseri út 3. között)
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:
2020/05/13 (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: FABRICOM ELECTRICAL-PVV Villanyszerelő Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30730672
Postai cím: Üllői Út 206
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
E-mail: baro.fabricom@upcmail.hu
Telefon: +36 302429095
Internetcím(ek): (URL) www.fabricom.hu
Fax: +36 2999164
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10797675243
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: 20393613
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: aszfaltozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45209772
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: FABRICOM ELECTRICAL-PVV Villanyszerelő Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30730672
Postai cím: Üllői Út 206
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10797675243
Hivatalos név: Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesítményeket Tervező és Kivitelező
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46159892
Postai cím: Puskás Tivadar Út 10
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25433971213
Hivatalos név: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20629375
Postai cím: Mezőkövesd Út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14187834243
Hivatalos név: Kábel Team Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77976084
Postai cím: Lengyel u. 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10823541242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9/1 Rész száma: 9 Elnevezés: III. ker. Kocsis Sándor út
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:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35629856
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: vironkft@gmail.com
Telefon: +36 14120294
Internetcím(ek): (URL) www.vironkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
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: 6771240
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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45209772
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35629856
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
Hivatalos név: ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31456353
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14498866241
Hivatalos név: FABRICOM ELECTRICAL-PVV Villanyszerelő Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30730672
Postai cím: Üllői Út 206
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10797675243
Hivatalos név: Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesítményeket Tervező és Kivitelező
Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46159892
Postai cím: Puskás Tivadar Út 10
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25433971213
Hivatalos név: Controlsoft-Automatika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68208606
Postai cím: Csillag Utca 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10660935219
Hivatalos név: Álomszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79995706
Postai cím: Jóreménység Utca 2
Város: Pilisszentiván
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2084
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12877395213
Hivatalos név: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20629375
Postai cím: Mezőkövesd Út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14187834243
Hivatalos név: Kábel Team Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77976084
Postai cím: Lengyel u. 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10823541242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10/1 Rész száma: 10 Elnevezés: X/1, X/2, X/3, X/4, X/5
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:
2020/05/13 (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: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35629856
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: vironkft@gmail.com
Telefon: +36 14120294
Internetcím(ek): (URL) www.vironkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
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: 6780290
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: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45209772
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10756056213
Hivatalos név: Viron Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35629856
Postai cím: Fáy Utca 1/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625146241
Hivatalos név: Mátra-Phone Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58418701
Postai cím: Madách Utca 11
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12062515213
Hivatalos név: Controlsoft-Automatika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68208606
Postai cím: Csillag Utca 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10660935219
Hivatalos név: Álomszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79995706
Postai cím: Jóreménység Utca 2
Város: Pilisszentiván
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2084
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12877395213
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:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben található eredményről szóló tájékoztató hirdetmény formanyomtatvány
I.4) pontja csillagozott, kitöltése kötelező,így kitöltését Ajánlatkérő nem tudja mellőzni, továbbá az I.4) pont
után (valamely Ajánlatkérő számára ismeretlen okból kifolyólag) a II. szakasz kezdődik és I.5) pontot nem
tartalmaz a formanyomtatvány, erre tekintettel Ajánlatkérő az I.5) pontot nem tudja kitölteni.
Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy az EKR-ben található eredményről szóló tájékoztató hirdetmény
formanyomtatvány V.2.7) pontot nem tartalmaz (valamely Ajánlatkérő számára ismeretlen okból kifolyólag az
V.2.5. pont után az V.2.9) pont a következő a tárgyi formanyomtatványban), minderre tekintettel Ajánlatkérő
az V.2.7) pontot nem tudja kitölteni az egyes részek vonatkozásában.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (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

Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8881/2020)
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: Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51040510
Postai cím: Damjanich Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsoldis József
Telefon: +36 13528654
E-mail: zsoldis.jozsef@ervsz.hu
Fax: +36 13528654
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ervainfo.eu
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
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: Ügyfélszolgálati feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000362472020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98351100-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlattevő (továbbiakban: AT) feladata a Közbeszerzési Dokumentáció (továbbiakban: KD) V. fejezet
Műszaki Dokumentációjában meghatározottaknak megfelelően Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának illetékességi területén a parkolás üzemeltetési szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes
(„front office”) és háttér („back office”) ügyfélszolgálati feladatok, valamint telefonos ügyfélszolgálat („call
center”) és panaszkezelési feladatok ellátása a KD V. fejezetét képező Műszaki Leírásban részletesen
meghatározottak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

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

72322000-8

További tárgyak:

72512000-7

Kiegészítő szójegyzék

79511000-9
79560000-7
79940000-5
98351110-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest VII. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
AT feladata a KD V.fej. Műszaki Dokumentációjában meghatározottaknak megfelelően Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata illetékességi területén a parkolás üzemeltetési szolg.-hoz

kapcsolódó személyes („front office”) és háttér („back office”) ügyfélszolgálati feladatok, valamint telefonos
ügyfélszolg. („call center”) és panaszkezelési feladatok ellátása az alábbiakban részletezettek szerint.
1.A személyes ügyfélszolg.-on biztosítani kell az ügyfelek számára hétköznapokon, napi 8 óra időtartamban,
a panaszkezelést, a tartozás befiz.-t, ill. ÁFA-s szla igénylését.
- a panaszkezelés keretében a kihelyezett pótdíjfiz.felszólítás kapcsán a járműüzemeltető arról
tájékozódhat,hogy miért helyeztek ki részére pótdíjfiz.felszólítást,amennyiben nem találja megfelelőnek a tájt,biztosítani kell számára a panaszbej.-t,amelyről jkv-t kell készíteni,majd a kp-i rendszerben elektr.rögzíteni
és tárolni az ügyfél által becsatolt egyéb dok.-kal együtt
- az ügyfél számára lehetővé kell tenni tartozásának kiegyenlítését készpénzes vagy bankkártyával történő
fiz.formájában.
2.A háttér ügyfélszolg.feladatok ellátása keretében az ügyfelek írásbeli úton (elektr.és postai úton érk.)
vmint telefonos ügyfélszolg.-on keresztül érk.panaszait kell kivizsg.és elbírálni hétköznapokon, napi 8 óra
időtartamban biztosítva ezeket, illetve bármely ügy feldolgozásának megkezdését a beérkezést követő 4
órán belül.
A beadott panaszok esetében statiszt.kimutatásokat kell készíteni.A háttér-ügyfélszolg. keretében a
panaszkez. esetek várható mértéke min.évi 17.000 db.
Háttér ügyfélszolg.feladatok közé tartozik különösen:
a) adminisztr.feladatok ellátása,
b) telefonos ügyfélszolg.(call center)bizt.,
c) panaszkezelés,
d) levelezés,
e) fiz.értesítések küldése,kezelése,
f) készpénz átut.megbízás,automatás befiz.,banki átut.útján befolyó befiz.rögzítése,
g) pü.elszámolási analitikai adatok kez.,ellenőrzése,pénztári szolg.felügyelete,
h) követelésállomány kez.,analitikus nyilv.tartása,
i) kintlévőségek behajtásának kez.(fiz.meghagyások feladása) ügykezelők felé,
j) külföldi rendszámú járművekre von.pótdíjak behajtására szakosodott szolgáltatóknak tört. adatátadás/
adatátvétel-panaszkez.-ben napi segítség az ügykezelőnek,
k) nyomdai munkák, kis értékű eszközök beszerz., ellátása (levélpapír,csekk,zacskó, táj. matrica) postai
feladás kez.
3.A telefonos ügyfélszolg. („call center”) keretében az ügyfélszolg.elérhetőségét IVR rendszerrel
(hangrögzítést bizt.rendszer) kell biztosítani, 7/24 órában. A cél a panaszok azonnali kez., amennyiben
lehetséges. Bonyolultabb ügyint. esetén, amely nem vihető végig a telefonbesz.ideje alatt, a beszélgetés
befejeztével át kell adni a háttér ügyfélszolg.-ra, ahol a panaszelbírálást írásbeli ügyintézést végző személy
végzi el, és értesíti az ügyfelet az elbír.eredményéről.
4. Panaszkez.feladatok:
A beérk.panaszok iktatása,rögzítése,elbírálása hétköznapokon, napi 8 óra időtartamban biztosítva ezeket,
illetve bármely ügy feldolgozásának megkezdését a beérkezést követő 4 órán belül. Elutasítás esetén
az ügyfélnek értesítés küldendő a megfiz.összegről. E-mailben érkező panasz esetén az elfogadásról is
szüks.választ küldeni, rendszeres és ad-hoc jelentések,statisztikák készítése,és az AK rend-re bocsátása.
5. Befizetés kezelés:
Befiz.rögzítése történhet egyedi rögzítéssel és interfészen keresztül, folyamatvezérléssel. A havi
bevételekről analitikus jelentést kell készíteni, egyeztetve a bankszámlákkal.
Felszólító levél képzését el kell végezni legalább kétheti rendszerességgel, amelynek tárgyai a 15 és 40
nappal korábban keletkezett pótdíjazási események lehetnek.
A tv-ben meghat.-ott időn belül gondoskodni kell a követelések jogi úton tört. érvényesítéséről.
Ha az ÁFA-s szla iránti igény írásban jelentkezik, akkor azt a háttér ügyfélszolg.-on kell kiállítani és postázni.
A nyertes AT kötelezettsége, hogy az ügyfélszolgálaton befizetett pótdíjak, egyéb befizetések ellenértékét,
részleges pénzintézeti tevékenységet folytató pénzszállítóval, az AT számlájára heti 2 alkalommal
befizettesse.
Ha a különböző tev.-ek során keletkezett iratokkal kapcs. ügyintézés megtörtént, azokat visszakereshető
módon le kell fűzni,és gondoskodni kell azok elektr. tárolásáról és irattárban tört. elhelyezéséről,
megőrzéséről.
AT feladata a megrendelt szolg. ellátásához szüks. ingatlan bizt.a megfelelő helyiségekkel, és azok
biztonsági szolgálatával.
AT feladata az Ajánlatkérő által biztosított inform. ügyviteli rendszer, szoftverek alkalmazása a KD V. fej.
Műszaki Dokumentációjában részletesen meghat. szerint, melynek valamennyi ügyfélszolgálati funkcióját,
különösen a pénzkezelési funkciókat üzemszerűen, naprakészen kell, hogy üzemeltesse.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AT szolg.ellát-ra megjelölt Irodai helyiségcsop.ja megközelíthetősége
Bp.VII. Almássy téri Szabadidő Közp.tól tört. ind.-sal, tömegközl-sel, (min.10 perc, max. 40 perc) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó értékben, Ft összegben megadva) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.1.6.) Ajánlatkérő a rész-ajánlattételt nem biztosítja, mivel a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel
nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.
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:
07123 / 2020 (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: Ügyfélszolgálati feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, a Kbt.
70. § (1) bekezdésének alkalmazása mellett az ajánlatok további bírálata elvégzése nélkül, tekintettel arra,
hogy az eljárásban beérkezett ajánlatok meghaladják az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet
összegét.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

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

Hivatalos név: C- Service Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40171243
Postai cím: Peterdy Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14508082242
Hivatalos név: Prestige Event Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50289202
Postai cím: Váci Út 152-156
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13439114241
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:
2020/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Győri Nemzeti Színház (8819/2020)
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: Győri Nemzeti Színház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29483161
Postai cím: Czuczor Gergely Utca 7
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Réti Hajnalka
Telefon: +36 96520604
E-mail: retihajnalka@gyoriszinhaz.hu
Fax: +36 96520627
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyoriszinhaz.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: Nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000054142020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79620000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Győri Nemzeti Színház részére nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése. A szerződés aláírásától
számítva 2022. június 30-ig terjedő időtartamra vagy a nettó 68 millió Ft keretösszeg elérésig tart.
Amennyiben a keretösszeg a határozott idő lejárta előtt kimerül, a szerződés hatálya a keretösszegbe
tartozó utolsó kifizetéssel megszűnik. Amennyiben a keretösszeg a szerződés aláírásától számítottan 2022.
június 30-ig nem merül ki, abban az esetben a szerződés a keretösszeg kimerítéséig meghosszabbítható.
Legfeljebb alkalmanként 16 fős személyzet biztosítása (+ egy fő kapcsolattartó), és rendelkezésre
bocsátása, eseti helyettesítéssel nézőtéri dolgozó, nézőtéri felügyelő, ruhatári dolgozó, ruhatári felügyelő
minőségben, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos pénzügyi elszámolási feladatok ellátása (ruhatári díj,
műsorfüzet díjának beszedésével és Megrendelővel való elszámolásával kapcsolatos feladatok) az alábbi
bontásban: 7 fő nézőtéri dolgozó 6 fő ruhatári dolgozó 1 fő nézőtéri felügyelő 2 fő ruhatári felügyelő 1 fő
kapcsolattartó A munkavégzés időtartama: 1 alkalom: a nézőtéri és a ruhatári személyzet munkavégzése,
előadásonként kb. 4 óra. A nagytermi előadásoknál általában 14 fő, a Kisfaludy termi előadásoknál általában
2 fő jelenléte szükséges alkalmanként. A nagyteremben átlagban 170-180, a Kisfaludy teremben átlagban
190-200 előadás van 1 évadban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 68000000 (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: Nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79620000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: a Győri Nemzeti Színházon belül: a Nagyszínház, illetve a
Kisfaludy terem
Győr, Czuczor G. u. 7. szám alatt
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Győri Nemzeti Színház részére nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése. A szerződés aláírásától
számítva 2022. június 30-ig terjedő időtartamra vagy a nettó 68 millió Ft keretösszeg elérésig tart.
Amennyiben a keretösszeg a határozott idő lejárta előtt kimerül, a szerződés hatálya a keretösszegbe
tartozó utolsó kifizetéssel megszűnik. Amennyiben a keretösszeg a szerződés aláírásától számítottan 2022.
június 30-ig nem merül ki, abban az esetben a szerződés a keretösszeg kimerítéséig meghosszabbítható.
Legfeljebb alkalmanként 16 fős személyzet biztosítása (+ egy fő kapcsolattartó), és rendelkezésre
bocsátása, eseti helyettesítéssel nézőtéri dolgozó, nézőtéri felügyelő, ruhatári dolgozó, ruhatári felügyelő
minőségben, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos pénzügyi elszámolási feladatok ellátása (ruhatári díj,
műsorfüzet díjának beszedésével és Megrendelővel való elszámolásával kapcsolatos feladatok) az alábbi
bontásban: 7 fő nézőtéri dolgozó 6 fő ruhatári dolgozó 1 fő nézőtéri felügyelő 2 fő ruhatári felügyelő 1 fő
kapcsolattartó A munkavégzés időtartama: 1 alkalom: a nézőtéri és a ruhatári személyzet munkavégzése,
előadásonként kb. 4 óra. A nagytermi előadásoknál általában 14 fő, a Kisfaludy termi előadásoknál általában
2 fő jelenléte szükséges alkalmanként. A nagyteremben átlagban 170-180, a Kisfaludy teremben átlagban
190-200 előadás van 1 évadban.
(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.M/2.alkalm.szemp.nál jelölt 2 fő személyenként 12 hó-nál hosszabb
időtartamú szakm. tap.a besz. tárgya szerinti tev-ben összesen a 2 főre (min.0, max: 120 hó) 10
2 2.M/3. alkalm. szemp.nál jelölt 2 fő személyenként 12 hó-nál hosszabb időtartamú szakmai
tapasztalata a besz. tárgya szerinti tev-ben, összesen a 2 főre (min.0, max. 120 hónap) 10
3 3.M/2,M/3 alk.szemp.nál jelölteken kívül AT besz.tárgya szerinti (nézőtéri és/vagy ruhatári
szolg.tev.) szakm. tap-al rendelkező szakemberei szakm.i tap. a besz. tárgya sz. tev-ben(min.0,max.
360 hó) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – 4.Egy alkalomra előírt létszám biztosításának díja 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:
II.2.7. pont szerinti kezdő határidő az eljárás befejezésére tekintettel változhat. A II.2.5. pontban megjelölt ár
szempont alszempontjai 2./ Egy alkalomra előírt létszám biztosításának díja (nettó Ft): 60
Ár alszempontok:
2.1./ 1 fő nézőtéri dolgozó díja nettó Ft/alkalom súlyszám: 20
2.2./ 1 fő ruhatári dolgozó díja nettó Ft/alkalom súlyszám: 20
2.3./ 1 fő nézőtéri felügyelő díja nettó Ft/alkalom súlyszám: 10
2.4./ 1 fő ruhatári felügyelő díja nettó Ft/alkalom súlyszám: 10
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Nézőtéri és ruhatári személyzet 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:
2020/05/15 (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: BACHUTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88984852
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 83
Város: Gönyű
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9071
Ország: Magyarország
E-mail: sztibor86@gmail.com
Telefon: +36 204834098
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13364652208
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: 68000000
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: BACHUTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88984852
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 83
Város: Gönyű
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9071
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13364652208

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:
2020/01/31 (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:
2020/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Hatvani Tankerületi Központ (8990/2020)
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: Hatvani Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26409197
Postai cím: Radnóti Tér 2
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintérné Juhász Györgyi
Telefon: +36 37795208
E-mail: gyorgyi.juhasz.pinterne@kk.gov.hu
Fax: +36 37795208
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/hatvan
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
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: Fáy András Ált. Isk. infrastrukturális fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001469132019
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:
Kivitelezési szerződés a Hatvani Tankerületi Központ által kezelt EFOP-4.1.2-17-2017-00039
azonosítószámú, a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése
tárgyában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 306344372 (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: Fáy András Ált. Isk. infrastrukturális fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45214200-2

További tárgyak:

45453100-8

Kiegészítő szójegyzék

45212222-8
45261400-8
45300000-0
45310000-3
09331000-8
45330000-9
45331000-6
45442100-8
45236250-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Magyarország, 3240 Parád, Kossuth Lajos u. 123. HRSZ.
256/1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Nyertes ajánlattevő (AT) feladata a kivitelezés megvalósítása, a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak, továbbá a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, megfelelően. AT a kivitelezés során
a dokumentációban (közbeszerzési műszaki leírás, árazott költségvetés, és szerződéses feltételek)
meghatározottak szerint kell a létesítményt megvalósítani.
Elvégzendő feladatok:
1) Tornaterem felújítás (274 m2)
2) Iskola felújítása (2100 m2),
3) Emeletráépítés a földszintes lapos tetős épületrészen (75 m2) táncművészeti szaktanterem kialakítása
érdekében.
4) Zöldterület fejlesztés, zene udvar kialakítása (450 m2)
Főbb, irányadó mennyiségek:
Homlokzat hőszigetelés: 1537 m2;
Lapostető: 3400 m2;
Födém szigetelés: 859 m2;
Nyílászáró: 394 m2;
Bádogos szerkezetek, csatornák, ablakpárkányok;
Sportpadló: 274 m2;
Belső fal, mennyezet festés: 6638 m2;
Padlóburkolat: 1053 m2;
Egyéb szakipari munkák;
Épületgépészet: 2449 m2-n;
Épületvillamosság: 2449 m2-n;
Napelem: 68 db.
A műszaki átadás-átvétel feltétele a felmérés alapján készült, minőségi bizonylatokkal ellátott, megvalósítási
terv 2 pld nyomtatott, papír alapú + 2 pld CD formájában történő átadása. AT kötelezettsége a használatba
vételi engedély megszerzéséhez szükséges szakhatósági nyilatkozatok, mérések, és dokumentumok
átadása. (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§(1)). A használatba vételi engedélyt az AK kéri meg a
hatóságoktól, de az ehhez szükséges valamennyi előzetes egyeztetés, mérés elvégezése, egyeztetés
lefolytatása, valamint a kérelem megkéréséhez szükséges dokumentáció hiba- és hiánymentes összeállítása
AT feladata.
Ütemezés:
&#61656; Munkaterület átadás-átvétel: a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül;
&#61656; Teljesítés (készre jelentés) határideje: a szerződés hatályba lépését követő 11. hónap utolsó
napja,
Műszaki átadás átvétel megkezdése: készre jelentéstől számított 5 napon belül, az átadás-átvételnek a
készre jelentéstől számított 30 napon belül le kell zárulnia. A végszámlát kiállításának feltétele az átadásátvétel sikeres lezárása és a használatbavételi engedély megadása iránti eljárás megindításáról szóló
igazolás AK részére történő átadása;
&#61656; AK előteljesítést elfogad;
&#61656; AT-nek a felújítást részben az iskola üzemszerű működése közben kell elvégeznie, ezért a
kivitelezés időbeni és térbeli ütemezése, erőforrás allokációja, így ellenértéke meghatározása során ATnek minden ebből adódó egyeztetési kötelezettséggel, esetleges korlátozásokkal, egy tapasztalt szakcégtől
elvárható módon és mértékben számolnia kell.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a teljesítés részletes műszaki tartalmát és
feltételeit, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és
szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállási idő vállalása (hónap; min.12/max.36) 10
2 3. Garanciális javítás megkezdése időpontjára vonatkozó vállalás (munkanap; min1/max5) 10
3 4. M2) szerinti szakember –fel.műsz.vez.jogosultság megszerzéséhez szüks.gyakorlati időn felüli–
működés közbeni épület felújításban és/vagy kivitelezésben szerzett többlettapasztalata (db; min0/
max3) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00039
II.2.9) További információ:
Becsült értéknél – II.1.5 pontban – technikai érték került megadásra.
Az é.sz. szerinti vállalásokra vonatkozó előírások, fogalommagyarázatok az AD 24. - 28. oldalon találhatók.
A II.2.5) pont szerinti 4. értékelési szempont teljes megnevezése:
4. M2) szerinti szakember – felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn
felüli – működés közbeni épület felújításban és/vagy kivitelezésben szerzett többlet tapasztalata (db, min0/
max3).
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:
22822 / 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: Fáy András Ált. Isk. infrastrukturális fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/18 (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: TARNA '91 ÉPÍTŐ-SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37623265
Postai cím: Jókai Út 19.
Város: Cered
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3123
Ország: Magyarország
E-mail: tarna@tarna91.hu
Telefon: +36 37785815
Internetcím(ek): (URL) http://tarna91.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10478770212
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: 306344372
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
vezetői 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: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20162476
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: kb@falconglobal.hu
Telefon: +36 706017439
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 26739919243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 368578527 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: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20162476
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26739919243
Hivatalos név: TARNA '91 ÉPÍTŐ-SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37623265
Postai cím: Jókai Út 19.
Város: Cered
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10478770212
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: 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: EXTERNÁTUS Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70492482
Postai cím: Bihari János Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13534611241
Hivatalos név: Project Corporation Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86192802
Postai cím: Bem József Utca fszt. 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26670201241
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:
2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (8717/2020)
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 Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32994793
Postai cím: Csík Ferenc Sétány 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katonáné Lázár Éva
Telefon: +36 304630550
E-mail: katonane.eva@kkh.hu
Fax: +36 82527718
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős 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: Virágfürdő víztechnológiai fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000256252020
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:
Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár Csík Ferenc sétány 1. víztechnológiai
fejlesztése a Megrendelő által biztosított víztisztító technológia felhasználásával.
- a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. pótvíz ellátásához létesített kutakból nyert víz
minőségének javításához szükséges vízkezelési technológia rendszer kialakítása, a kútvizek vas-, mangánés ammónia mentesítése a keménység csökkentésével
- a hidegvizes medencék és a versenyuszoda tisztított kútvízzel történő ellátása
- a termálvíz hűtéséhez szükséges hidegvíz vezeték kiépítése
- a technológia működéséhez szükséges közművek kiépítése
- technológiai épület építése
- szennyvízcsatorna kiváltása
- 3 hónapos próbaüzem lefolytatása a próbaüzemi terv szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 75950000 (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: Virágfürdő víztechnológiai fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár Csík Ferenc sétány 1. víztechnológiai
fejlesztése a Megrendelő által biztosított víztisztító technológia felhasználásával.
- a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. pótvíz ellátásához létesített kutakból nyert víz
minőségének javításához szükséges vízkezelési technológia rendszer kialakítása, a kútvizek vas-, mangánés ammónia mentesítése a keménység csökkentésével

- a hidegvizes medencék és a versenyuszoda tisztított kútvízzel történő ellátása
- a termálvíz hűtéséhez szükséges hidegvíz vezeték kiépítése
- a technológia működéséhez szükséges közművek kiépítése
- technológiai épület építése
- szennyvízcsatorna kiváltása
- 3 hónapos próbaüzem lefolytatása a próbaüzemi terv szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás mértéke (hó) a teljes beruházás sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárása lezárásától számítottan. 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Az egyösszegű nettó vállalkozói átalány díj Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit
és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg a III. szakaszban
foglaltak szerint.
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: Virágfürdő víztechnológiai fejlesztés
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:
2020/05/11 (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: NELIMA Építő és Energetikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20561176
Postai cím: Diófa Utca 97
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
E-mail: fulop.laszlo.nelima@gmail.com
Telefon: +36 305876331
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26321110206
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: 75950000
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 felhívás III.1.3)
pontjában előírt 266/2013. Korm. rendelet szerint az MV-É felelős műszaki vezető rendelkezésre
állásával kapcsolatos alkalmassági kritérium vonatkozásában és a felhívás III.1.3) pontjában
előírt 266/2013. Korm. rendelet szerint az MV-ÉV felelős műszaki vezető rendelkezésre állásával
kapcsolatos alkalmassági kritérium vonatkozásában vett igénybe kapacitást nyújtó szervezetet.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: NELIMA Építő és Energetikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20561176
Postai cím: Diófa Utca 97
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26321110206
Hivatalos név: Puskás Fémipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85504402
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 84
Város: Harkány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7815
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24687421202
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:

2020/03/10 (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:
2020/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Köröstarcsa Község Önkormányzata (9162/2020)
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: Köröstarcsa Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25639856
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 7.
Város: Köröstarcsa
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lipcsei Zoltán
Telefon: +36 66480211
E-mail: onkormanyzat@korostarcsa.hu
Fax: +36 66480222
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.korostarcsa.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: Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója pótmunkák
Hivatkozási szám: EKR000211952020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
csatorna (nyílt árok) építése: 36,8 m3
drótkerítés építés: 20 m
600-as beton áteresz építés: 8 m
mederburkolat készítés: 80 m
térburkolat készítés: 64,4 m2
peronszegély készítés: 20 m.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 6635292 (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: Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója – pótmunká
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5622 Köröstarcsa, Rákóczi u. 1323/9, 1411 hrsz-ok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
csatorna (nyílt árok) építése: 36,8 m3
drótkerítés építés: 20 m
600-as beton áteresz építés: 8 m
mederburkolat készítés: 80 m
térburkolat készítés: 64,4 m2
peronszegély készítés: 20 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama hónapban 30

Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00008
II.2.9) További információ:
A teljesítési határidőt a munkaterület átadásától kell számítani.
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: Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója – pótmunká
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:
2020/05/20 (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: HUNÚT Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95772640
Postai cím: Kodály Utca 16
Város: Hunya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5555
Ország: Magyarország
E-mail: almos.banki@gmail.com
Telefon: +36 202870962
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25174245204
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: 6635292
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: HUNÚT Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95772640
Postai cím: Kodály Utca 16
Város: Hunya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5555
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25174245204
Hivatalos név: Csabatechnika Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69769920
Postai cím: Blaha Lujza Utca 30
Város: Gyomaendőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5502
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24219862204
Hivatalos név: Bereczki és Társa Építőipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60605676
Postai cím: Ipartelep Út 3.
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20875099204
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:
2020/03/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Lengyel Község Önkormányzata (8920/2020)
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: Lengyel Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30573093
Postai cím: Petőfi Utca 53
Város: Lengyel
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bőhl Attila
Telefon: +36 305623430
E-mail: bohl.attila@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Faluház energetikai korszerűsítése Lengyel települ
Hivatkozási szám: EKR000296982020
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:
Faluház energetikai korszerűsítése Lengyel településen
A feladat részleteit az eljáráshoz mellékelt tervdokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 40222013 (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: Faluház energetikai korszerűsítése Lengyel települ
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: HU233 A teljesítés helye: Faluház - 7184 Lengyel, Petőfi u. 34. hrsz.: 134
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Faluház energetikai korszerűsítése Lengyel településen
A feladat részleteit az eljáráshoz mellékelt tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama
(hónapban meghatározva, min. 12 hónap, max. 60 hónap) 15
2 Műszaki segítségnyújtás – Kiszállási idő a hibabejelentéstől számítva, munkanapokon, a vállalt
jótállási idő alatt (min. 24 óra, max. 72 óra) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00015
II.2.9) További információ:
TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00015 számú „Faluház energetikai korszerűsítése, Lengyel településen” című
pályázat
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: Faluház energetikai korszerűsítése Lengyel települ
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:
2020/05/18 (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: Maxon Invest Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51429874
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: maxoninvest@gmail.com
Telefon: +36 303398369
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25830622241
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: 40222013
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: Utólagos
hőszigetelések részfeladatai, Nyílászárócsere részfeladatai, Akadálymentesítés részfeladatai,
Fűtéskorszerűsítés részfeladatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: Maxon Invest Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51429874
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25830622241
Hivatalos név: T-Projekt Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94756731
Postai cím: Székely Út 141.
Város: Závod
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7182
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14344327217
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:
2020/03/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Midnight Lovassport Egyesület (8910/2020)
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: Midnight Lovassport Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21884775
Postai cím: Tinódi Utca 17/B
Város: Csömör
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sasvári Sándor György
Telefon: +36 702652014
E-mail: info@eco-legal.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: támogatott szervezet
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: Lovaskultúra okt. bázis tervezés, kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000441412020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Csömöri általános iskolai lovaskultúra Oktató Bázisának kivitelezése, fejlesztése, teljes körű tervezésel
együtt (engedélyes, kiviteli tervek)
Tervdokumentáció készítése
engedélyeztetés
lovassátor kivitelezése, készre szerelése
új sátras fedeles (napló vezetésű) lovaspálya kialakítása:
- Szerkezetét tekintve fém rendszer – vázszerkezet, horganyzott acél kötőelemek.
- Ponyvázat erős kb.: 500-600gr/nm, nehezen éghető anyagból. Könnyű sátor oldalfalakkal fenti anyagból.
- A lovaspálya mérete 40 m x 60 m a területű
Javasolt rétegrend
osztályozott lovardai homok OH 0/1L,
speciális lovaspálya textil adalék,
perforált gumi szőnyeg beépítésével/
- pálya megvilágítással
- talaj öntözési lehetőség biztosításával
- Belső oldalon 1,6 m magasságig OSB burkolat készítése körben a sátor körvonalán 70-75 fokos szögben.
Lovasok védelmében
alapozás, földmunkák, tereprendezés
oktatóközpont kivitelezése (a szükséges mellékhelyiségekkel, öltözők, vizesblokkok)
szociális épület (70nm) átalakítása, bővítése (10nm), külső oktatóterem kialakítása mobil konténer
rendszerrel (50nm)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 214800000 (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: Lovaskultúra okt. bázis tervezés, kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2141 Csömör, Tinódi utca 17/b
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csömöri általános iskolai lovaskultúra Oktató Bázisának kivitelezése, fejlesztése, teljes körű tervezésel
együtt (engedélyes, kiviteli tervek)
Tervdokumentáció készítése
engedélyeztetés
lovassátor kivitelezése, készre szerelése
új sátras fedeles (napló vezetésű) lovaspálya kialakítása:
- Szerkezetét tekintve fém rendszer – vázszerkezet, horganyzott acél kötőelemek.
- Ponyvázat erős kb.: 500-600gr/nm, nehezen éghető anyagból. Könnyű sátor oldalfalakkal fenti anyagból.
- A lovaspálya mérete 40 m x 60 m a területű
Javasolt rétegrend
osztályozott lovardai homok OH 0/1L,
speciális lovaspálya textil adalék,
perforált gumi szőnyeg beépítésével/
- pálya megvilágítással
- talaj öntözési lehetőség biztosításával
- Belső oldalon 1,6 m magasságig OSB burkolat készítése körben a sátor körvonalán 70-75 fokos szögben.
Lovasok védelmében
alapozás, földmunkák, tereprendezés
oktatóközpont kivitelezése (a szükséges mellékhelyiségekkel, öltözők, vizesblokkok)
Meglévő szociális épület (70nm) átalakítása, bővítése (10nm), külső oktatóterem kialakítása mobil konténer
rendszerrel (50nm)
(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. Vállalt jótállás mértéke (hónap) (minimum 12, maximum 60 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Lovaskultúra okt. bázis tervezés, 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:
2020/05/15 (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: 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
E-mail: renalpin@renalpin.hu
Telefon: +36 303312888
Internetcím(ek): (URL) www.renalpin.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12914979241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 225094766

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 214800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészeti
munka, épületvillamos munka, építészeti munka
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: 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:
2020/05/04 (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:
2020/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 Adó- és Vámhivatal (9019/2020)
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 Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
Telefon: +36 14125603
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.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
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tetőcsere–tervezés,tervezői művezetés,kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001068902019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45261000-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tetőfedés mennyisége: 1.400 m2
(Az épület szintjei (pince+fsz.+3 em.) nettó alapterülete: 4.747 m2
padlástér nettó alapterülete: 918 m2)
A részletes mennyiségi adatokat és megbontást a jelen felhívás II.2.4) pontja tartalmazza.
Ajánlatkérő tető csere alatt tetőhéjazat cserét ért a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 127700393 (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: Tetőcsere–tervezés,tervezői művezetés,kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45261000-4

További tárgyak:

45262660-5

Kiegészítő szójegyzék

71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8., (Hrsz.: 128/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlan két oldalról utcával határos. Az ingatlanon egy L alakú irodaépület és egy belső udvar található.
Az épület UNIVÁZ szerkezetű, L alakú azbesztpala-fedéssel borított 30 fokos hajlásszögű nyeregtetős
tetőszerkezettel rendelkezik. Az L alakú tetőszerkezet összemetsződésében 43 m2 alapterületű lapostetős
rész található. A lapostető felújítása nem része jelen eljárásnak.
A tetőfedés mennyisége: 1.400 m2
(Az épület szintjei (pince+fsz.+3 em.) nettó alapterülete: 4.747 m2
A padlástér nettó alapterülete: 918 m2 )

Padlástér: A padlástér megközelítése a főlépcsőházon, illetve az L alakú épület D-Nyi szárnya végén, acél
csigalépcsőn keresztül történik. A padlástér kizárólag épületfizikai szerepet tölt be, tárolásra és egyéb célra
nem alkalmas. A zárófödém kőzetgyapot hőszigeteléssel van ellátva.
Közműellátottsága: víz, csatorna, villany, távhő.
Fedés meghatározása a főépítészi jóváhagyás alapján Prefa P.10 antracitszürke alumínium korcolt
lemezfedés.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok V. fejezete, valamint a kiviteli tervdokumentáció
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2. alkalmassági követelményként megajánlott szakember„MV-É” jelű
vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli
többlettapasztala(min 0- max 60 hónap) 15
2 M3. alkalmassági követelményként megajánlott szakember „É” jelű vagy azzal egyenértékű
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalat (min 0-max
36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár(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:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100
Értékelés módszere: 2-3. részszempont: egyenes arányosítás, 1. részszempont: fordított arányosítás
A II.2.7) pontban rögzített időpont a munkaterület átadásának időpontjától értendő.
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A II.2.5. pontban az értékelési szempontok rövidítve kerültek feltüntetésre. A teljes elnevezésük az alábbi:
- Az M.2. alkalmassági követelményként megajánlott szakember 266/2013. Kr. szerinti MV-É jelű vagy azzal
egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalat (min.0
hónap-max.60 hónap)
- Az M.3. alkalmassági követelményként megajánlott szakember 266/2013. Kr. szerinti „É” jelű vagy azzal
egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalat (min.0
hónap-max.36 hónap)
- Összesített nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) (HUF)
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: Tetőcsere–tervezés,tervezői művezetés,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:
2020/05/18 (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: Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79436773
Postai cím: Rózsatő Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország

E-mail: pestiepitozrt@gmail.com
Telefon: +36 305307709
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12675244
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14400276243
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: 127700393
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: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135

Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205
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
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:
2019/09/09 (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:
2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 Artista- Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft (8943/2020)
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 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: Borsós Beáta
Telefon: +36 14122460
E-mail: maciva@maciva.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.fnc.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) pont szerinti szervezet
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: Előadó-művészet
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: Főv.Nagycirkuszban porta-és közönségkapcs.szolgál.
Hivatkozási szám: EKR000244352020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952100-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Fővárosi Nagycirkuszban porta- és közönségkapcsolati szolgálat ellátása
A szerződés keretmennyisége
28 760 óra
Várható megosztás a tevékenységek között:
Hostess szolgálat: 20 000 óra
Portaszolgálat: 8760 óra
Megrendelő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni.
Kiegészítés a III.1.3.) ponthoz
Ajánlatkérő „kulturális tevékenységet végző” megrendelő alatt az alábbiakat érti:
A kulturális tevékenységet végző megrendelő/intézmény/gazdasági szereplő az aktív közösségi művelődést
és a kulturális javak és értékek (szolgáltatások) közvetítésén keresztül végzi. Ön- és társadalomfejlesztő
tevékenységrendszer, amelynek végső célja a művelődésszervezés, felnőttoktatás és kultúraközvetítés,
mely hatással van az életminőség javítására és a humán erőforrás fejlesztésre.
Ajánlatkérő kulturális tevékenységnek tekinti különösen a színházi, irodalmi, komolyzenei, képzőművészeti,
múzeumi, könyvtári / levéltári tevékenységeket; a növény-, állatkerti, vagy természetvédelmi terület
működtetését; történelmi hely, építmény vagy egyéb látványosság működtetését, melynek célja, hogy az
emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összességét bemutatva a művelődés szolgálja.
Ajánlatkérő „kulturális rendezvény” alatt az alábbiakat érti:
Olyan rendezvény, amely a személy művelődési aktivitását felkeltő, segítő és lehetővé tevő feltétel-, és
tevékenységrendszer, amely lehetőséget nyújt az önművelődésre, a civil önszerveződésre és a közösségi
művelődésre, mely magában foglalja a szellemi, különösen a kulturális és művészeti tevékenységet és e
tevékenységek termékeit.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60463360 (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: Főv.Nagycirkuszban porta-és közönségkapcs.szolg.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Fővárosi Nagycirkusz (1146 Budapest, Állatkerti körút 12/A)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A Fővárosi Nagycirkuszban porta- és közönségkapcsolati szolgálat ellátása"
Host, és hostess szolgáltatások (Közönségkapcsolati szolgálati főbb feladatok):
- információs pultban szolgálat ellátása,
- vendégek irányítása és tájékoztatása,
- jegyek kezelése,
- ültetés jegyek alapján,
- ruhatár (időszakosan),
- ajtók nyitása/ csukása, villanyok felkapcsolása/ leoltása,
- nézőtéri felügyelet ellátása,
- szemétszedés,
- szórólapozás,
- a szolgálat ellátása a Fővárosi Nagycirkusz előadásrendjéhez igazodik,
- egyes előadásokon a szolgálatot ellátó személyzet száma 8 és 14 fő közt változik
Ajánlatkérő a nézőtéri felügyeletet nem tekinti személyvédelmi tevékenységnek.
Őrzés-, vagyonvédelmi szolgáltatások (Portaszolgálati főbb feladatok):
- A telephelyre történő ki-, és beszállítási folyamatoknak a felügyeletére 1 fő biztonsági őr biztosítása napi 24
órában, akinek fő feladata a telephely vagyonbiztonságának megőrzése, az ott tartózkodó személyek élete
és testi épségének megóvása.
- A területen rendszeresített kamerarendszer porta helyiségbe látható kamera képeinek megfigyelése,
szükség szerinti intézkedés.
- A portahelységben elhelyezett, és rendszeresített formanyomtatványok (pl. szolgálati napló, kulcskezelési
nyomtatván, tűzjelző üzemeltetési napló, stb.) vezetése.
- Járőrözés
A Szolgáltató személyzete a Szolgáltató költségén köteles a Megrendelő által előírt és egyeztetett egységes
formaruhában megjelenni. A munkavégzés egyenruhában történik. Az egyenruhák tervezését és gyártását
a megrendelő végzi, melyet a Szolgáltató köteles közvetlenül gyártótól megvásárolni. Az egyenruha elemei:
ing, mellény, műsorfüzet-tartó táska, fekete nadrág illetve nyáron szoknya.
Az általános formaruhától való eltérést a felek a rendezvényeket megelőzően egyedileg egyeztetik.
Megrendelés: Ajánlatkérő minden vasárnap, a következő egész hétre vonatkozóan megadja a nyertes
ajánlattevő részére a pontos létszám és időbeosztást (heti beosztás).
A szerződés keretmennyisége
28760 óra
Várható megosztás a tevékenységek között:
Hostess szolgálat: 20000 óra
Portaszolgálat: 8760 óra
Megrendelő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni.
A szerződés időtartama alatt (12 hónap) körülbelül 330 darab kulturális rendezvény (előadás) várható.
A host- és hostess feladatok ellátása során legalább 1 fő irányító személyzet biztosítandó, aki a
rendezvények lebonyolításának időszakában telefonon elérhető.
A VSzVMt. 14. § (2) bekezdés szerint „A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás a
szerződés teljesítése érdekében további vállalkozással kizárólag a személy- és vagyonvédelmi tevékenység
végzésére eredetileg megbízást adó előzetes hozzájárulásával köthet szerződést. Az alvállalkozó a
szerződés teljesítése érdekében további alvállalkozóval nem köthet szerződést.” Ajánlatkérő a Kbt. 65.§
(10) bekezdése alapján meghatározza, hogy a - 1 fő portaszolgálati feladatokat is ellátó - biztonsági
őri tevékenység esetében kizárja az alvállalkozó igénybevételét, tehát a személy- és vagyonvédelmi
tevékenységet folytató Vállalkozás a szerződés teljesítése érdekében nem jogosult alvállalkozót igénybe
venni, további vállalkozással szerződést kötni a tevékenység végzésére.
A Vállalkozás rendelkezzen a 2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban VSzVMt.) meghatározott
működési engedéllyel, a feladatot ellátók a tevékenység személyes végzésére jogosító igazolvánnyal.
A részletes műszaki leírás a Műszaki leírásban található.
Ajánlatkérő megjelöli, hogy a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodást kíván kötni,
annak megkötését követően, az egyes beszerezni kívánt szolgáltatásokat közvetlen megrendelés útján
rendeli meg.

(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.Rendkívüli esetben a Szolgáltató által a módosításra biztosított idő
(órában megadva, min. megadható érték: 6 óra; a max. megadható érték: 24 óra) (a kötbérmentes
lemondásra biztosított idő) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Mindösszesen ajánlati ár Ft (képzett érték) 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:
Szerz. mindkét fél általi aláí. napjától kezd. 12 hó határozott ideig tart.A keretmeg. ezt megelőzően is
megszűnik, ha a Megr. által, a KM alapján megr. órák száma a keretmenny. eléri.
A keretmenny. felhasz. kizárólag Megr. egyoldalú döntésétől függ, Szolg. semmilyen erre von. igénnyel nem
jogosult fellépni,kivéve a megr. alapján Szolg. megill. díjat. Megr. nem köteles a keretmenny. kimeríteni.
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
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Főv.Nagycirkuszban porta-és közönségkapcs.szolg.
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:
2020/05/18 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41907942
Postai cím: Hegyalja Út 109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: massanyi.peter@valton.hu
Telefon: +36 303715883
Internetcím(ek): (URL) www.valton.hu
Fax: +36 18722942
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27312050243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: APPLE PS Hostess Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44378835
Postai cím: Hegyalja Út 109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: ezsias.nikolett@appleparty.hu
Telefon: +36 205013231
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11911210243
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: 60463360
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: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41907942
Postai cím: Hegyalja Út 109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27312050243
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:
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5658/2020
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 (9068/2020)
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: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
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: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58594573
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szita Károly
Telefon: +36 82501501
E-mail: polgarmester@kaposvar.hu
Fax: +36 82501594
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kaposvar.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: Kaposvár – Jármű - KEHOP-3.1.1.-17-2018-00002
Hivatkozási szám: EKR001569982019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144510-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Adás-vételi szerződés keretében a „Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése
Kaposváron” elnevezésű, KEHOP-3.1.1.-17-2018-00002 azonosítószámú projekt megvalósulásához
szükséges járművek beszerzése”
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: Kaposvár – Jármű - KEHOP-3.1.1.-17-2018-00002
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34144510-6

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

34144511-3

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, 0324/27 hrsz. Dombóvári út (Kaposvári
Komplex Hulladékkezelő Központ).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 339/2014.(XII. 19.)Korm.rend-ben a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a2014-2020 programozási időszakban a Környi és Energiahatékonysági Operatív Program (a tov.:KEHOP) terhére fin.hulladékgazd-i beruh. megval-hoz
szükséges közbesz.eljárások lebony-ról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbesz.eljárás tárgya „Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének
fejlesztése Kaposváron” elnev. KEHOP-3.1.1.-17-2018-00002 azonosítószámú hulladékgazd-i projekt
(tov.:Projekt)keretében a projekt megval-hoz szükséges alábbi gyűjtőjárművek besz.az alábbi menny-ben:
N2 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek (tov:tgk) az alábbiak szerint:
1. Gyűjtőjármű min.4,5 t – raklappal, rekesszel, polccal és edényazonosítással (N2 kategóriájú) - 2 darab
Ajánlatkérő (tov:AK) új (nem használt,nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva
történjen (okmányirodai ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt:
illeték, a forgalmi engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére
AK-ként szerződő végső kedvezményezett (Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata) köteles akként,
hogy azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás nem tartalmazza.
Hibaelhárítás: A hordozó járművek (1. tétel szerinti felépítmény nélküli járóképes alvázak) tekintetében
garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 6 órán belül a felhasználó (AK/Vevő) szolgáltatási
területén (NUTS HU232) javítás az AD: I. kötet III. 19.pont 19.2. alpontja szerint. Ezen túl. az 1. tétel, tek-ben
a jótáll.körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését köv.24órán belül
szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen, az AD: I. kötet III. 19. pont 19.2. alpontja szerint (nyertes
AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a
szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott
időintervallumok munkanapok figyelembevételével értelmezendőek.
Nyertes AT feladatát képezi az 1. tétel (Gyűjtőjármű min.4,5 t – raklappal, rekesszel, polccal és
edényazonosítással (N2 kategóriájú)) tekintetében min. 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésre és
használatra vonatkozó betanításának biztosítása az AD. I. kötet 4. pontja szerint.
A részletes feltételeket a közbesz.dok. részét képező dok,műszaki leírás és szerződéstervezet tart.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
AK tájékoztatja AT-t,hogy a321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek-ben foglaltak alapján a meghat.
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit
vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,vagy védjegyre,szabadalomra,tev-re,személyre,típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett 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
x Minőségi szempont – 1 2. A gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások
40
2 2.1. alszempont: Megajánlott gépjárművek fajlagos üzemanyag fogyasztása
(energiafelhasználása) (g/kWh) 12
3 2.2. alszempont: A megajánlott gépjárművek fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/kWh) 7
4 2.3. alszempont: A megajánlott gépjárművek fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/kWh) EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
5 2.4. alszempont: A megajánlott gépjárművek fajlagos THC kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma
elváráson felüli többlet megajánlás 7
6 2.5. alszempont: A megajánlott gépjárművek fajlagos részecske kibocsátása (g/kWh) - EURO VI
norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.1.1.-17-2018-00002 a.számú hull.gazd.proj.
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:
00877 / 2020 (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: Kaposvár – Jármű - KEHOP-3.1.1.-17-2018-00002
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 eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja
alapján, figyelemmel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Nyírgyulaj Község Önkormányzata (9158/2020)
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: Nyírgyulaj Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75205670
Postai cím: Rákóczi Út 2
Város: Nyírgyulaj
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4311
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Becsei György
Telefon: +36 42385522
E-mail: nyirgyulajonk@gmail.com
Fax: +36 42385522
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirgyulaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyirgyulaj.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: Önk.-i tulajdonú utak felújít.Nyírgyulaj községben
Hivatkozási szám: EKR000342452020
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:
Meglévő állapot ismertetése:
A tervezett útszakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírgyulaj településtől keleti irányban, Nyírderzs
település felé helyezkedik el. Jelen beruházás során a műszaki dokumentumok alapján kivitelezendő
útszakaszok: 0+000-0+292 kmsz. és 1+794-1+914 kmsz közötti szakaszokat kell érteni.
Tervezési paraméterek
A létesítmény megnevezése, helye: Nyírgyulaj Petőfi Sándor utca (HRSZ 997) Nyírgyulaj, 0222 HRSZ-ú
külterületi út
Rendeltetése: belterületi lakóút és külterületi mezőgazdasági bekötőút
Tervezési osztály B. VI. d. B K.VI.B Környezeti körülmények B B Tervezési sebesség Vt=40 km/h 30 km/h
Szelvényezett hossz294 m 120 m Beavatkozás jellege aszfalt burkolatú út építése Helyszínrajzi kialakítás:
A beavatkozási szakaszon a nyomvonalban 3°-nál nagyobb törés nem található sor, így a vízszintes
vonalvezetésben helyszínrajzi ívek alkalmazására nem került sor, a nyomvonalat a töréspontokban
sarokpontok tagolják. Hossz-szelvényi kialakítás: A tervezett magassági vonalvezetést a meglévő
terepviszonyok lekövetésével állítottuk elő, mivel jelentős töltésépítés vagy bevágás készítése esetén
a rézsűk kialakítása kisajátítási igénnyel járt volna. A magassági adatok GPS magasságok alapján
EOMA rendszerben kerültek meghatározásra. A tervezett magassági vonalvezetést a meglévő terep, a
burkolatépítés kezdőszelvényében a meglévő aszfaltburkolat magassági viszonyai, valamint a meglévő és
megmaradó műtárgyak magassági szintjeinek figyelembe vételével, az optimális földmunkára törekedve
határoztuk meg.
Keresztszelvényi elrendezés, földmű tervezés:
A tervezési teljes szakaszon 4,00 m burkolatszélességet terveztünk, mindkét oldalon 1,50-1,50 m
földpadkával. Tervezett burkolatszélesség 4,50 m A tervezett burkolat oldalesése 2,5% A tervezett padka
szélessége 1,50 m A padka esése 5,0% Koronaszélesség 7,0 m A részletes keresztmetszeti kialakítás a
vonatkozó mintakeresztszelvényeken megtalálható.
Földmunka:
Az útpálya szerkezet beépítésének megkezdése előtt a teherbírást ellenőrizni kell a terhelésnek kitett
földmű felületén. Csak akkor szabad a burkolat legalsó alaprétegét a földműre ráépíteni, ha a mérési
eredmények megfelelnek az ÚT 2 -1.222 számú ágazati szabványban előírt követelményeknek. A tervezett
pályaszerkezet átázott földműre nem építhető. Az útalapok,meg kell, hogy feleljenek az ÚT 2-3.601
útügyi műszaki előírás követelményeinek. Az aszfaltburkolatokat az ÚT 2-3.301 útügyi műszaki előírás
követelményeinek megfelelően kell megépíteni. Tervező felhívja Építtető figyelmét a fenti minőségi
követelményeknek, azok ellenőrzésének és a vizsgálatok sűrűségének (darabszámának) fontosságára és
azok építési szerződésben való rögzítésére. Az egyes munkanemek vonatkozásában az ágazati szabványok
előírásait kell betartani.
Leszedett humusz:
A kitermelt humusz mennyiséget, az adott útszakasz töltés rézsűjének építés utáni környezet
rehabilitációjára kell fordítani, illetve ugyanazon helyrajzi számon kerül terítésre. Amennyiben a kitermelt
humusz az építési helyszínről elszállításra kerül, az érvényben lévő jogszabályok szerint kell eljárni.
Pályaszerkezetek
A tervezett pályaszerkezet méretezését az e-UT 03.01.13. „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai” nevű
útügyi műszaki előírás alapján a A1 terhelési osztályt alapul véve készítettük el. A tervezett pályaszerkezet:
- 6,0 cm AC 16 kopó j. aszfalt kopóréteg - 5,0 cm M22 j. zúzottkő kiékelés - 20 cm törtbeton alap - 20 cm
homokos kavics javító rtg.

Forgalomtechnika:
A teljes tervezési szakaszon a forgalmi rend kétirányú. Vízszintes jelzésképek Útburkolati jelek: Tekintettel
arra, hogy a szilárd burkolat 4,00
m szélességű, útburkolati jelek felfestésére a tervezési szakaszon nem kerül sor.
Csapadékvíz elhelyezés
A tervezett vízelvezető létesítmények kizárólag a tervezett közlekedési létesítmény vízelvezetésében
vesznek részt, a „mögöttes” vízgyűjtőre, annak felszíni és felszín alatti vízviszonyaira nincs közvetlen
hatással, így ezen vízelvezető létesítmények az 1988 évi I. törvény 47§ 9. pontja szerint az út tartozékainak
tekinthetők, ezért nem vízjogi engedély kötelesek. A kivitelezés során az általános érvényű és ágazati
szabványokat, előírásokat be kell tartani. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra a közműkezelők és –
tulajdonosok képviselőit meg kell hívni.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott
ott a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes
mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő
feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 21996492 (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: Önk.-i tulajdonú utak felújít.Nyírgyulaj községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45220000-5

Kiegészítő szójegyzék

45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyírgyulaj, Petőfi u. (997. hrsz)
Nyírgyulaj, 0222 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő állapot ismertetése:
A tervezett útszakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírgyulaj településtől keleti irányban, Nyírderzs
település felé helyezkedik el.
Jelen beruházás során a műszaki dokumentumok alapján kivitelezendő útszakaszok: 0+000-0+292 kmsz. és
1+794-1+914 kmsz közötti szakaszokat kell érteni.
Tervezési paraméterek
A létesítmény megnevezése, helye: Nyírgyula Petőfi Sándor utca (HRSZ 997)
Nyírgyulaj, 0222 HRSZ-ú külterületi út
Rendeltetése: belterületi lakóút és külterületi mezőgazdasági bekötőút
Tervezési osztály B. VI. d. B K.VI.B
Környezeti körülmények B B
Tervezési sebesség Vt=40 km/h 30 km/h
Szelvényezett hossz 294 m 120 m

Beavatkozás jellege aszfalt burkolatú út építése
Helyszínrajzi kialakítás:
A beavatkozási szakaszon a nyomvonalban 3°-nál nagyobb törés nem található sor, így a vízszintes
vonalvezetésben helyszínrajzi ívek alkalmazására nem került sor, a nyomvonalat a töréspontokban
sarokpontok tagolják.
Hossz-szelvényi kialakítás:
A tervezett magassági vonalvezetést a meglévő terepviszonyok lekövetésével állítottuk elő, mivel jelentős
töltésépítés vagy bevágás készítése esetén a rézsűk kialakítása kisajátítási igénnyel járt volna.
A magassági adatok GPS magasságok alapján EOMA rendszerben kerültek meghatározásra. A tervezett
magassági vonalvezetést a meglévő terep, a burkolatépítés kezdőszelvényében a meglévő aszfaltburkolat
magassági viszonyai, valamint a meglévő és megmaradó műtárgyak magassági szintjeinek figyelembe
vételével, az optimális földmunkára törekedve határoztuk meg.
Keresztszelvényi elrendezés, földmű tervezés:
A tervezési teljes szakaszon 4,00 m burkolatszélességet terveztünk, mindkét oldalon 1,50-1,50 m
földpadkával.
Tervezett burkolatszélesség 4,50 m
A tervezett burkolat oldalesése 2,5%
A tervezett padka szélessége 1,50 m
A padka esése 5,0%
Koronaszélesség 7,0 m
A részletes keresztmetszeti kialakítás a vonatkozó mintakeresztszelvényeken megtalálható.
Földmunka:
Az útpálya szerkezet beépítésének megkezdése előtt a teherbírást ellenőrizni kell a terhelésnek kitett
földmű felületén. Csak akkor szabad a burkolat legalsó alaprétegét a földműre ráépíteni, ha a mérési
eredmények megfelelnek az ÚT 2-1.222 számú ágazati szabványban előírt követelményeknek. A tervezett
pályaszerkezet átázott földműre nem építhető. Az útalapok, meg kell, hogy feleljenek az ÚT 2-3.601
útügyi műszaki előírás követelményeinek. Az aszfaltburkolatokat az ÚT 2-3.301 útügyi műszaki előírás
követelményeinek megfelelően kell megépíteni.
Tervező felhívja Építtető figyelmét a fenti minőségi követelményeknek, azok ellenőrzésének és a vizsgálatok
sűrűségének (darabszámának) fontosságára és azok építési szerződésben való rögzítésére. Az egyes
munkanemek vonatkozásában az ágazati szabványok előírásait kell betartani.
Leszedett humusz:
A kitermelt humusz mennyiséget, az adott útszakasz töltés rézsűjének építés utáni környezet
rehabilitációjára kell fordítani, illetve ugyanazon helyrajzi számon kerül terítésre. Amennyiben a kitermelt
humusz az építési helyszínről elszállításra kerül, az érvényben lévő jogszabályok szerint kell eljárni.
Pályaszerkezetek
A tervezett pályaszerkezet méretezését az e-UT 03.01.13. „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai” nevű
útügyi műszaki előírás alapján a A1 terhelési osztályt alapul véve készítettük el. A tervezett pályaszerkezet:
- 6,0 cm AC 16 kopó j. aszfalt kopóréteg
- 5,0 cm M22 j. zúzottkő kiékelés
- 20 cm törtbeton alap
- 20 cm homokos kavics javító rtg.
Forgalomtechnika:
A teljes tervezési szakaszon a forgalmi rend kétirányú.
Vízszintes jelzésképek
Útburkolati jelek:
Tekintettel arra, hogy a szilárd burkolat 4,00 m szélességű, útburkolati jelek felfestésére a tervezési
szakaszon nem kerül sor.
Csapadékvíz elhelyezés
A tervezett vízelvezető létesítmények kizárólag a tervezett közlekedési létesítmény vízelvezetésében
vesznek részt, a „mögöttes” vízgyűjtőre, annak felszíni és felszín alatti vízviszonyaira nincs közvetlen
hatással, így ezen vízelvezető létesítmények az 1988 évi I. törvény 47§ 9. pontja szerint az út tartozékainak
tekinthetők, ezért nem vízjogi engedély kötelesek.
A kivitelezés során az általános érvényű és ágazati szabványokat, előírásokat be kell tartani. A munkaterület
átadás-átvételi eljárásra a közműkezelők és –tulajdonosok képviselőit meg kell hívni.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott
ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék megajánlható tekintettel

a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes
mennyiségeket és a részletes
műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes
jellemzőit, a részletes
szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember
mélyépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3
db) 10
2 3. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap)
(min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
3 4. Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül
a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § rendelkezésére tekintettel a Vállalkozó a Vállalkozói Szerződés
aláírásával nyilatkozik, hogy eleget tett az Ajánlattételi felhívásban meghatározott kötelezettségének, és
a szerződéskötés időpontjában rendelkezik legalább 10.000.000,-Ft/szerződéses időtartam és legalább
5.000.000,- Ft/káresemény mértékű (építési-szerelési) felelősségbiztosítással, amelyet Vállalkozónak ki kell
terjesztenie jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra.
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: Önk.-i tulajdonú utak felújít.Nyírgyulaj községben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40599227
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
E-mail: nyirepito@gmail.com
Telefon: +36 308441717
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22002368
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21996492
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: - földmunka
- aszfaltozás
- felelős műszaki vezetői 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: S PLUSZ L Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24603270
Postai cím: Bercsényi Utca 22.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24926939215
Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40599227
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215

Hivatalos név: Sipos János EV
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16059467
Postai cím: Felhő Út 18
Város: Nyírmeggyes
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4722
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 51554246235
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:
2020/04/08 (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:
2020/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (8955/2020)
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: Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66363790
Postai cím: Úri Utca 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Kinga
Telefon: +36 13754084
E-mail: szabo.kinga@padmebudapest.hu
Fax: +36 13754084
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.pallasalapitvanyok.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: HUG 2020
Hivatkozási szám: EKR000096142020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79550000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási keretszerződés keretében a Hungarian Geopolitics magazin (HUG) előkészítése, elkészítése
szerkesztése és nyomdai kivitelezése”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 51400000 (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: Vállalkozási keretszerződés keretében HUG
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1014 Budapest, Úri u. 21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Hungarian Geopolitics (HUG) magazin készítése a következő folyamatokból áll:
A HUG két nyelven jelenik meg, magyarul és angolul, és mindig a magyar szám az irányadó. Miután
elkészült a magyar szám, ezután indul el az aktuálisan megjelent magyar szám fordítása, és az angol nyelvű
változat előkészítése. A HUG magazin negyedévente jelenik meg, az angol változat 1,5-2 havonta követi a
magyar szám megjelenését. A HUG elkészítéséhez a következő feladatok szükségesek:
Az Ajánlatkérő által elvégzendő feladatok:
1. Kutatás, tartalmi előkészítés (PADME Kutatóintézete, illetve külső publikációk által)
2. Főszerkesztői feladatok, a projekt koordinálása (PADME belső feladat)
A Nyertes Ajánlattevő feladatai:
3. Nyelvi lektorálás
4. Grafikai tervezés és előkészítés (a PADME Kutatóintézetével együttműködve)
5. Fordítás – angol nyelven rendszeres jelleggel. Különszám esetében kínai nyelven (opcionális)
6. Tördelés
7. Nyomdai kivitelezés

A HUG magazin 2020 tavaszától jelenik meg, és fontos, hogy a magazin azonos műszaki tartalommal és
jellemzőkkel és azonos minőségben jelenjen meg a továbbiakban is.
Ütemezés
Az Alapítvány jelzi Nyertes Ajánlattevőnek, hogy kész a tartalom – ekkortól számított legfeljebb két hét
alatt készül el a tördelés, grafika, illetve ezzel párhuzamosan a nyelvi lektor. Ezután kerül nyomdába a
nyersanyag. Így a teljes folyamat a Nyertes Ajánlattevőnél legfeljebb 20 munkanapot vesz igénybe, amely
kötbérterhes határidő.
Miután elkészült a magyar szám nyersanyaga, ezután kerül az angol fordítóhoz, aki legfeljebb 8 hét alatt
fordítja le a magazint. Ezután kerül a tördelőhöz, aki a már korábban elkészített magyar szám alapján készíti
az angol számot. A tördelés az angol szám esetében egy hetet, a nyomda egy további hetet vesz igénybe.
Elvárt maximális határidő: 50 munkanap, amely értékelési szempont, ennél rövidebb vállalást tehetnek
ajánlattevők. A Nyertes Ajánlattevő határidőre vonatkozó vállalása kötbérterhes határidő. - Oldalszám
192-212 között/ vegyesen .
A lap változó gyakorisággal és változó példányszámban jelenik meg.
(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.2.1. alkalmassági követelményben megkövetelt szakemberek
többletgyakorlata: 2.a) M.2.1 szakember 3 év (36 hónap) feletti többletgyakorlata, maximum 6 év (72
hónap), hónapban megadva 5
2 2.b) M.2.2 szakember 3 év (36 hónap) feletti többletgyakorlata, maximum 6 év ( 72 hónap),
hónapban megadva 5
3 2.c) M.2.3 szakember 3 év (36 hónap) feletti többletgyakorlata, maximum 6 év (72 hónap),
hónapban megadva 5
4 3. Az angol szám esetében az elvárt 50 munkanapos teljesítési határidőhöz képest vállalt
előteljesítés munkanapokban megadva, minimum 0 munkanap, maximum 10 munkanap 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó forint) 60 + Opc.ár 20 Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opcionális mennyiség: Kínai nyelvű szám előállítása 1000 db példányszámban.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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:
04129 / 2020 (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: Vállalkozási keretszerződés keretében HUG
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:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nemzetközi Oktatási és Kutatási Központ Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45016912
Postai cím: Hajnóczy J. Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
E-mail: info@nokka.hu
Telefon: +36 706000864
Internetcím(ek): (URL) www.nokka.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18598504243
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: 51400000

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: nyomtatási
szolgáltatás
kiadványszerkesztés, tördelés
szakfordítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: iPixel Nyomda és Grafikai Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27327030
Postai cím: Sörétgyár Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14410677241
Hivatalos név: Nemzetközi Oktatási és Kutatási Központ Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45016912

Postai cím: Hajnóczy J. Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18598504243
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:
2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (8971/2020)
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: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Botka László
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szegedvaros.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: Útburkolat rekonstrukciós munkák elvégzése-Szeged
Hivatkozási szám: EKR001619852019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építési beruházás: Útburkolat rekonstrukciós munkák elvégzése Szegeden átalányáras vállalkozási
szerződés keretében.
Főbb tervezett mennyiségi adatok:
Helyszín: Bor utca - 55,7 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Kalász utca - 23,9 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Bajnok utca - 27,03 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Heller köz - 6,36 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Zsukov tér - 14,34 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Tárogató utca 7-15. - 56,38 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Örvény utca - 40,78 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Sziget utca - 37,47 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Zombori utca - 87,02 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Sipos Iván utca - 54,52 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Palánta utca - 41,42 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Ocskó utca - 24,45 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Lőcsei utca - 19,82 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Ungvári utca - 31,76 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Műhely utca - 86,56 köbméter AC11 kopó aszfalt.
További részletes mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentációban kerülnek részletezésre.
A kivitelezési munkát a műszaki dokumentációban részletezettek szerint kell elvégezni.
CPV KÓD:
- 45000000-7 – Építési munkák
- 45233220-7 - Közút burkolása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 167178044 (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: Útburkolat rekonstrukciós munkák elvégzése-Szeged
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, közigazgatási területén belül az alábbi utcákban:
1. Bor utca
2. Kalász utca
3. Bajnok utca
4. Heller köz
5. Zsukov tér (Ákos és Száva utcák között)
6. Tárogató utca 7-15. tömbbelső
7. Örvény utca
8. Sziget utca
9. Zombori utca
10. Sipos Iván utca
11. Palánta utca
12. Ocskó utca
13. Lőcsei utca
14. Ungvári utca
15. Műhely utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás: Útburkolat rekonstrukciós munkák elvégzése Szegeden átalányáras vállalkozási
szerződés keretében.
Főbb tervezett mennyiségi adatok:
Helyszín: Bor utca - 55,7 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Kalász utca - 23,9 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Bajnok utca - 27,03 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Heller köz - 6,36 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Zsukov tér - 14,34 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Tárogató utca 7-15. - 56,38 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Örvény utca - 40,78 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Sziget utca - 37,47 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Zombori utca - 87,02 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Sipos Iván utca - 54,52 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Palánta utca - 41,42 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Ocskó utca - 24,45 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Lőcsei utca - 19,82 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Ungvári utca - 31,76 köbméter AC11 kopó aszfalt.
Helyszín: Műhely utca - 86,56 köbméter AC11 kopó aszfalt.
További részletes mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentációban kerülnek részletezésre.
A kivitelezési munkát a műszaki dokumentációban részletezettek szerint kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási időtartam (min. 36 hó – max. 60 hó) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Útburkolat rekonstrukciós munkák elvégzése-Szeged
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:
2020/05/15 (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: NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26673437
Postai cím: Dorozsmai Út 35
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: terhes.norbi@gmail.com
Telefon: +36 303186577
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24074070206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 209003686
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 167178044
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: 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: 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: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
Hivatalos név: NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26673437
Postai cím: Dorozsmai Út 35
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24074070206
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Szegedi Tudományegyetem (8962/2020)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné Zimacsek Anikó
Telefon: +36 62545857
E-mail: zimacsek.aniko@gmf.u-szeged.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi 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
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: Eszközbeszerzés a GINOP-2.2.1-15-2017-00047
Hivatkozási szám: EKR001485062019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33190000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés a közbeszerzési Műszaki leírásban részletezett műszaki tartalmú és mennyiségű
eszközök beszerzésére a GINOP-2.2.1-15-2017-00047 számú projekt keretében. 1. részajánlati kör:
Betegellátáshoz szükséges eszközök: 1. fóliahegesztő 1 db, 2. vesetál 20 db, 3. gőzsterilizátor 1 db,
4. infúziós állvány 15 db, 5. gyógyszerszekrény 1 db; 2. részajánlati kör: Vérgáz analizátor: 1. vérgáz
analizátor 1 db; 3. részajánlati kör: Intenzív betegellátáshoz szükséges eszközök:1. vér-infúzió melegítő
1 db, 2. betegmelegítő 1 db; 4. részajánlati kör: Gyógyászati felhasználású ágyak: 1. kórtermi ágy 5 db,
2. intenzíves betegágy 2 db, 3. belgyógyászati vizsgálóágy 1 db, 4. betegkocsi 1 db; 5. részajánlati kör:
Diagnosztikai eszközök és sürgősségi készülékek: 1. mobil újraélesztési egység 1 db, 2. bronchofiberoscop
1 db, 3. laringoszkóp 1 db, 4. fonendoszkóp 3 db, 5.hordozható defibrilátor 1 db, 6. váladékszívó 1 db; 6.
részajánlati kör: Orvosi mérési eszközök és készülékek: 1. padló mérleg/ testsúlymérleg 1 db, 2. hőmérő/
testhőmérséklet mérésére 2 db, 3. vércukormérő 2 db, 4. spirométer 1 db, 5. magasságmérő 1 db, 6.
nem automata/órás vérnyomásmérő 2 db, 7. felkaros automata vérnyomásmérő 2 db; 7. részajánlati kör:
Laboratóriumi eszközök és készülékek: 1. mini-labor inkubátor 1 db, 2. patika mérleg 1 db, 3. lamináris
fülke 1 db, 4. univerzális hűthető centrifuga 1 db, 8. részajánlati kör: Hűtő- és fagyasztóberendezések:
1. gyógyszerészeti hűtő 2 db, 2. -86 °C-os fagyasztószekrény 1 db, 3. -20 °C-os fagyasztószekrény 1
db, 9. részajánlati kör: Diagnosztikai készülékek (EKG készülékek és betegfigyelő és őrző monitorok): 1.
lélegeztető készülék 2 db; 2. EKG készülék, 12 elvezetéses 1 db, 3. EKG Holter rendszer 1 db rekorderrel
1 db, 4. Központi betegellenőrző monitorrendszer (intenzív osztályra) 2 db betegellenőrző monitorral 1 db,
5. Központi betegellenőrző monitorrendszer (kórterembe) 5 db ágy melletti betegellenőrző monitorral 1 db;
10. részajánlati kör: Hőmérsékletmérő eszközök: 1. kalibrált digitális szobahőmérő 1 db, 2. kalibrált digitális
hűtőszekrény-hőmérő 1 db, 3. kalibrált digitális fagyasztószekrény-hőmérő 1 db; 11. részajánlati kör: Infúziós
készülékek és műszerek; 1. dokkoló 2 db, 2. infúziós pumpa 2 db, 3. motoros fecskendő 2 db.
A beszerzés magában foglalja: az eszközök leszállítását, a szükséges engedélyek beszerzését valamennyi
rész esetében; a hitelesítést igazoló dokumentum, kalibrációs bizonyítvány szállításkor a termékhez
csatolását a műszaki leírásban meghatározottak szerint; a rendeltetésszerű használatra alkalmas módon
történő üzemebe helyezést és a felhasználók betanítását a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek
szerint. A közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában részletezett minőségű, azzal egyenértékű
terméket is elfogad az ajánlatkérő. Az egyenértékűség megállapításához az ajánlatban be kell mutatni,
hogy a műszaki leírás szerinti eszköz helyett milyen eszközt ajánl az ajánlattevő. /321/2015. (X. 30.) Kr.
46. § (3)/ Az eszközök részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része
(Közbeszerzési Dokumentum IX. része és a külön csatolt műszaki melléklet) tartalmazza. A megajánlott
eszközöknek újnak kell lenniük, használt eszközök megajánlását az Ajánlatkérő nem fogadja el!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35567720 (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: Betegellátáshoz szükséges eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33190000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológia Klinika - 6720
Szeged, Korányi fasor 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db fóliahegesztő, 20 db vesetál, 1 db gőzsterilizátor, 15 db infúziós állvány , 1 db gyógyszerszekrény. A
beszerzés magában foglalja: az eszközök leszállítását, a szükséges engedélyek beszerzését, a hitelesítést
igazoló dokumentum, kalibrációs bizonyítvány szállításkor a termékhez csatolását (adott esetben) a műszaki
leírásban meghatározottak szerint , a rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzemebe
helyezést és a felhasználók betanítását az alábbiak szerint: Fóliahegesztő: üzembe helyezés, maximum
3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás; Gőzsterilizátor: üzembe helyezés, maximum
3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás. Az eszközök részletes műszaki tartalmát
a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része (Közbeszerzési Dokumentum IX. része és a külön
csatolt műszaki melléklet) tartalmazza, melyre alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3).
Ajánlatkérő a műszaki leírásnak megfelelő szakmai ajánlat benyújtását írja elő. Ajánlattevő feladata kiterjed
a közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF) Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00047
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.5 ponthoz (karakterkorlát miatt)
Értékelési szempontok:
Ár szempont: Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF; előny az alacsonyabb)
II.2.1)
Elnevezés: Vérgáz analizátor
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38434520-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológia Klinika - 6720
Szeged, Korányi fasor 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Vérgáz analizátor

A beszerzés magában foglalja: az eszköz leszállítását, a szükséges engedélyek beszerzését, a hitelesítést
igazoló dokumentum, kalibrációs bizonyítvány szállításkor a termékhez csatolását (adott esetben) a műszaki
leírásban meghatározottak szerint , a rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzemebe
helyezést és a felhasználók betanítását az alábbiak szerint: Vérgáz analizátor: üzembe helyezés, maximum
3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás. Az eszköz részletes műszaki tartalmát a
közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része (Közbeszerzési Dokumentum IX. része és a külön
csatolt műszaki melléklet) tartalmazza, melyre alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3).
Ajánlatkérő a műszaki leírásnak megfelelő szakmai ajánlat benyújtását írja elő. Ajánlattevő feladata kiterjed
a közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF) Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00047
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.5 ponthoz (karakterkorlát miatt)
Értékelési szempontok:
Ár szempont: Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF; előny az alacsonyabb)
II.2.1)
Elnevezés: Intenzív betegellátáshoz szükséges eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33180000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológia Klinika - 6720
Szeged, Korányi fasor 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db vér-infúzió melegítő, 1 db betegmelegítő
A beszerzés magában foglalja: az eszközök leszállítását, a szükséges engedélyek beszerzését, a
hitelesítést igazoló dokumentum, kalibrációs bizonyítvány szállításkor a termékhez csatolását (adott
esetben) a műszaki leírásban meghatározottak szerint, a rendeltetésszerű használatra alkalmas módon
történő üzemebe helyezést és a felhasználók betanítását az alábbiak szerint: Vér-infúzió melegítő: üzembe
helyezés, maximum 3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás, Betegmelegítő: üzembe
helyezés, maximum 3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás. Az eszközök részletes
műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része (Közbeszerzési Dokumentum
IX. része és a külön csatolt műszaki melléklet) tartalmazza, melyre alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 46. § (3). Ajánlatkérő a műszaki leírásnak megfelelő szakmai ajánlat benyújtását írja
elő. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott valamennyi feladatra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF) Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00047
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.5 ponthoz (karakterkorlát miatt)
Értékelési szempontok:
Ár szempont: Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF; előny az alacsonyabb)
II.2.1)
Elnevezés: Gyógyászati felhasználású ágyak
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33192100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológia Klinika - 6720
Szeged, Korányi fasor 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5 db kórtermi ágy, 2 db intenzíves betegágy , 1 db belgyógyászati vizsgálóágy, 1 db betegkocsi
A beszerzés magában foglalja: az eszközök leszállítását, a szükséges engedélyek beszerzését, a
hitelesítést igazoló dokumentum, kalibrációs bizonyítvány szállításkor a termékhez csatolását (adott
esetben) a műszaki leírásban meghatározottak szerint, a rendeltetésszerű használatra alkalmas módon
történő üzemebe helyezést és a felhasználók betanítását az alábbiak szerint: Intenzíves betegágy: üzembe
helyezés, maximum 3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás. Az eszközök részletes
műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része (Közbeszerzési Dokumentum
IX. része és a külön csatolt műszaki melléklet) tartalmazza, melyre alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 46. § (3). Ajánlatkérő a műszaki leírásnak megfelelő szakmai ajánlat benyújtását írja
elő. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott valamennyi feladatra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az 1. sorszámú termék (Kórtermi ágy) esetében: többletjótállás (12
hónapon felüli vállalás: 0-24 hónap, előny a több) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár mindösszesen (nettó 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-2.2.1-15-2017-00047
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.5 ponthoz (karakterkorlát miatt)
Értékelési szempontok:
Ár szempont: Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF; előny az alacsonyabb)
II.2.1)
Elnevezés: Diagnosztikai eszközök és sürgősségi készülékek
Rész száma: 5

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33180000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológia Klinika - 6720
Szeged, Korányi fasor 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db mobil újraélesztési egység , 1 db bronchofiberoscop , 1 db laringoszkóp, 3 db fonendoszkóp ,1 db
hordozható defibrilátor, 1 db váladékszívó
A beszerzés magában foglalja: az eszközök leszállítását, a szükséges engedélyek beszerzését, a
hitelesítést igazoló dokumentum, kalibrációs bizonyítvány szállításkor a termékhez csatolását (adott
esetben) a műszaki leírásban meghatározottak szerint, a rendeltetésszerű használatra alkalmas módon
történő üzemebe helyezést és a felhasználók betanítását az alábbiak szerint: Mobil újraélesztési
egység: üzembe helyezés, maximum 3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás,
Bronchofiberoscop: üzembe helyezés, maximum 3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő
betanítás, Hordozható defibrilátor: maximum 3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás,
Váladékszívó: üzembe helyezés, maximum 3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás. Az
eszközök részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része (Közbeszerzési
Dokumentum IX. része és a külön csatolt műszaki melléklet) tartalmazza, melyre alkalmazandó a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3). Ajánlatkérő a műszaki leírásnak megfelelő szakmai ajánlat benyújtását
írja elő. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott valamennyi feladatra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az 5. sorszámú termék (Hordozható defibrilátor) esetében: többletjótállás
(12 hónapon felüli vállalás: 0-24 hónap, előny a több) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár mindösszesen (nettó 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-2.2.1-15-2017-00047
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.5 ponthoz (karakterkorlát miatt)
Értékelési szempontok:
Ár szempont: Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF; előny az alacsonyabb)
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi mérési eszközök és készülékek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológia Klinika - 6720
Szeged, Korányi fasor 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Padló mérleg/ testsúlymérleg, 2 db Hőmérő/ testhőmérséklet mérésére, 2 db Vércukormérő, 1 db
Spirométer, 1 db Magasságmérő, 2 db Nem automata vérnyomásmérő (órás), 2 db Felkaros automata
vérnyomásmérő

A beszerzés magában foglalja: az eszközök leszállítását, a szükséges engedélyek beszerzését, a
hitelesítést igazoló dokumentum, kalibrációs bizonyítvány szállításkor a termékhez csatolását (adott
esetben) a műszaki leírásban meghatározottak szerint, a rendeltetésszerű használatra alkalmas módon
történő üzemebe helyezést és a felhasználók betanítását az alábbiak szerint: Spirométer: üzembe helyezés,
maximum 3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás. Az eszközök részletes műszaki
tartalmát a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része (Közbeszerzési Dokumentum IX. része és a
külön csatolt műszaki melléklet) tartalmazza, melyre alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3). Ajánlatkérő a műszaki leírásnak megfelelő szakmai ajánlat benyújtását írja elő. Ajánlattevő feladata
kiterjed a közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi
feladatra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 3. sorszámú termék (Vércukormérő) esetében: többletjótállás (12
hónapon felüli vállalás: 0-24 hónap, előny a több) 10
2 A 4. sorszámú termék (Spirométer) esetében: érintőképernyős kijelző megléte (igen/nem, megléte
előny) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00047
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.5 ponthoz (karakterkorlát miatt)
Értékelési szempontok:
Ár szempont: Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF; előny az alacsonyabb)
II.2.1)
Elnevezés: Laboratóriumi eszközök és készülékek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológia Klinika - 6720
Szeged, Korányi fasor 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Mini-labor inkubátor, 1 db Patika mérleg, 1 db Lamináris fülke, 1 db Univerzális hűthető centrifuga
A beszerzés magában foglalja: az eszközök leszállítását, a szükséges engedélyek beszerzését, a
hitelesítést igazoló dokumentum, kalibrációs bizonyítvány szállításkor a termékhez csatolását (adott
esetben) a műszaki leírásban meghatározottak szerint, a rendeltetésszerű használatra alkalmas módon
történő üzemebe helyezést és a felhasználók betanítását az alábbiak szerint: Mini-labor inkubátor: üzembe
helyezés, maximum 3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás, Lamináris fülke: üzembe
helyezés, maximum 3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás, Univerzális hűthető
centrifuga: üzembe helyezés, maximum 3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás. Az
eszközök részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része (Közbeszerzési
Dokumentum IX. része és a külön csatolt műszaki melléklet) tartalmazza, melyre alkalmazandó a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3). Ajánlatkérő a műszaki leírásnak megfelelő szakmai ajánlat benyújtását
írja elő. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott valamennyi feladatra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 4. sorszámú termék (Univerzális hűthető centrifuga) esetében:
többletjótállás (12 hónapon felüli vállalás: 0-24 hónap, előny a több) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár mindösszesen (nettó 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-2.2.1-15-2017-00047
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.5 ponthoz (karakterkorlát miatt)
Értékelési szempontok:
Ár szempont: Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF; előny az alacsonyabb)
II.2.1)
Elnevezés: Hűtő és fagyasztóberendezések
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42513000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológia Klinika - 6720
Szeged, Korányi fasor 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db Gyógyszerészeti hűtő, 1 db -86 °C fagyasztószekrény, 2 db -20 °C fagyasztószekrény
A beszerzés magában foglalja: az eszközök leszállítását, a szükséges engedélyek beszerzését, a
hitelesítést igazoló dokumentum, kalibrációs bizonyítvány szállításkor a termékhez csatolását (adott
esetben) a műszaki leírásban meghatározottak szerint. Az eszközök részletes műszaki tartalmát a
közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része (Közbeszerzési Dokumentum IX. része és a külön
csatolt műszaki melléklet) tartalmazza, melyre alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3).
Ajánlatkérő a műszaki leírásnak megfelelő szakmai ajánlat benyújtását írja elő. Ajánlattevő feladata kiterjed
a közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF) Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00047
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.5 ponthoz (karakterkorlát miatt)
Értékelési szempontok:
Ár szempont: Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF; előny az alacsonyabb)

II.2.1)

Elnevezés: Diagnosztikai készülékek
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33172000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológia Klinika - 6720
Szeged, Korányi fasor 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db Lélegeztető készülék, 1 db EKG készülék, 12 elvezetéses, 1 db EKG Holter rendszer 1 db rekorderrel,
1 db Központi betegellenőrző monitorrendszer (intenzív osztályra) 2 db betegellenőrző monitorral, 1 db
Központi betegellenőrző monitorrendszer (kórterembe) 5 db ágy melletti betegellenőrző monitorral
A beszerzés magában foglalja: az eszközök leszállítását, a szükséges engedélyek beszerzését, a
hitelesítést igazoló dokumentum, kalibrációs bizonyítvány szállításkor a termékhez csatolását (adott
esetben) a műszaki leírásban meghatározottak szerint, a rendeltetésszerű használatra alkalmas módon
történő üzemebe helyezést és a felhasználók betanítását az alábbiak szerint: Lélegeztető készülék: üzembe
helyezés, maximum 3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás, EKG Holter rendszer 1
db rekorderrel: üzembe helyezés, maximum 3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás,
Központi betegellenőrző monitorrendszer (intenzív osztályra) 2 db betegellenőrző monitorral: üzembe
helyezés, maximum 3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás, Központi betegellenőrző
monitorrendszer (kórterembe) 5 db ágy melletti betegellenőrző monitorral: üzembe helyezés, maximum
3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás. Az eszközök részletes műszaki tartalmát
a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része (Közbeszerzési Dokumentum IX. része és a külön
csatolt műszaki melléklet) tartalmazza, melyre alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3).
Ajánlatkérő a műszaki leírásnak megfelelő szakmai ajánlat benyújtását írja elő. Ajánlattevő feladata kiterjed
a közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 4. sorszámú termék (Központi betegellenőrző monitorrendszer (intenzív
osztályra) 2 db betegellenőrző monitorral) esetében: többletjótállás (12 hónapon felüli vállalás: 0-24
hónap, előny a több) 10
2 Az 5. sorszámú termék (Központi betegellenőrző monitorrendszer (kórterembe) 5 db ágy melletti
betegellenőrző monitorral) esetében: többletjótállás (12 hónapon felüli vállalás: 0-24 hónap, előny a
több 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00047
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.5 ponthoz (karakterkorlát miatt)
Értékelési szempontok:
Ár szempont: Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF; előny az alacsonyabb)
II.2.1)
Elnevezés: Hőmérsékletmérő eszközök
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38412000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológia Klinika - 6720
Szeged, Korányi fasor 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Kalibrált digitális szobahőmérő, 1 db Kalibrált digitális hűtőszekrény-hőmérő, 1 db Kalibrált digitális
fagyasztószekrény-hőmérő
A beszerzés magában foglalja: az eszközök leszállítását, a szükséges engedélyek beszerzését, a
hitelesítést igazoló dokumentum, kalibrációs bizonyítvány szállításkor a termékhez csatolását (adott
esetben) a műszaki leírásban meghatározottak szerint. Az eszközök részletes műszaki tartalmát a
közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része (Közbeszerzési Dokumentum IX. része és a külön
csatolt műszaki melléklet) tartalmazza, melyre alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3).
Ajánlatkérő a műszaki leírásnak megfelelő szakmai ajánlat benyújtását írja elő. Ajánlattevő feladata kiterjed
a közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF) Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00047
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.5 ponthoz (karakterkorlát miatt)
Értékelési szempontok:
Ár szempont: Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF; előny az alacsonyabb)
II.2.1)
Elnevezés: Infúziós készülékek és műszerek
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33194100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológia Klinika - 6720
Szeged, Korányi fasor 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db Dokkoló, 2 db Infúziós pumpa, 2 db Motoros fecskendő
A beszerzés magában foglalja: az eszközök leszállítását, a szükséges engedélyek beszerzését, a
hitelesítést igazoló dokumentum, kalibrációs bizonyítvány szállításkor a termékhez csatolását (adott
esetben) a műszaki leírásban meghatározottak szerint, a rendeltetésszerű használatra alkalmas módon
történő üzemebe helyezést és a felhasználók betanítását az alábbiak szerint: Dokkoló: üzembe helyezés,
maximum 3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás, Infúziós pumpa: üzembe helyezés,
maximum 3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás, Motoros fecskendő: üzembe
helyezés, maximum 3 fő részére rendeltetésszerű használatra történő betanítás. Az eszközök részletes
műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része (Közbeszerzési Dokumentum
IX. része és a külön csatolt műszaki melléklet) tartalmazza, melyre alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 46. § (3). Ajánlatkérő a műszaki leírásnak megfelelő szakmai ajánlat benyújtását írja
elő. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott valamennyi feladatra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF) Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00047
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.5 ponthoz (karakterkorlát miatt)
Értékelési szempontok:
Ár szempont: Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF; előny az alacsonyabb)
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: Betegellátáshoz szükséges 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: Az eljárás az 1. rész tekintetében a Kbt. 75. § (1) bek. a) pont alapján
eredménytelen figyelemmel arra, hogy 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: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: 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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 75/E/2019/SZTE/1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vérgáz analizátor
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:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10080870
Postai cím: Edison Utca 1
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: katalin.ban@roche.com
Telefon: +36 23446784
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23446862
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12176780244
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: 5300000
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: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10080870
Postai cím: Edison Utca 1
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12176780244
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Intenzív betegellátáshoz szükséges 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: Az eljárás a 3. rész tekintetében a Kbt. 75. § (1) bek. a) pont alapján
eredménytelen figyelemmel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 75/E/2019/SZTE/2 Rész száma: 4 Elnevezés: Gyógyászati felhasználású ágyak
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:
2020/05/14 (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: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51585440
Postai cím: Bécsi Út 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ultragel.hu
Telefon: +36 12783055
Internetcím(ek): (URL) www.ultragel.hu
Fax: +36 12783055
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870975241
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: 4480000
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: PRO KLINIMED'XXI. Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50293940
Postai cím: Erzsébet királyné Út 31.
Város: Dunabogdány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12176395213
Hivatalos név: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51585440
Postai cím: Bécsi Út 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870975241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 75/E/2019/SZTE/3 Rész száma: 5 Elnevezés: Diagnosztikai eszközök és sürgősségi
készülékek
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:

2020/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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: kozbeszerzes@speeding.hu
Telefon: +36 309003160
Internetcím(ek): (URL) www.speeding.hu
Fax: +36 12010847
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10705775243
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: 3629800
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: 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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: Orvosi mérési eszközök és készülékek
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 6. részajánlati kör tekintetében a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont alapján
eredménytelen figyelemmel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51585440
Postai cím: Bécsi Út 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870975241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés: Laboratóriumi eszközök és készülékek
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 7. részajánlati kör tekintetében a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont alapján
eredménytelen figyelemmel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16824470
Postai cím: Wartha Vince Utca 1/2.
Város: Veszprém

NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11338550219
Hivatalos név: Forr-Lab Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36686885
Postai cím: Madarász Viktor ut 1/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12998391241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 8 Elnevezés: Hűtő és fagyasztóberendezések
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 8. rész tekintetében a Kbt. 75. § (1) bek. a) pont alapján
eredménytelen figyelemmel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió

nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 75/E/2019/SZTE/4 Rész száma: 9 Elnevezés: Diagnosztikai készülékek
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:
2020/05/14 (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: 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:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19598000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27669006
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737956242
Hivatalos név: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51585440

Postai cím: Bécsi Út 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870975241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 10 Elnevezés: Hőmérsékletmérő 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: Az eljárás a 10. rész tekintetében a Kbt. 75. § (1) bek. a) pont alapján
eredménytelen figyelemmel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 75/E/2019/SZTE/5 Rész száma: 11 Elnevezés: Infúziós készülékek és műszerek
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:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72377655
Postai cím: Felhévízi Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: tender.office@bbraun.com
Telefon: +36 13469700
Internetcím(ek): (URL) www.bbraun.hu
Fax: +36 14384905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25061978241
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: 2559920
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: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72377655
Postai cím: Felhévízi Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25061978241
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:
2019/12/12 (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:
2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Szolnoki Szakképzési Centrum (9009/2020)
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: Szolnoki Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65908141
Postai cím: Baross Utca 37/A 3246/A
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hicsó György
Telefon: +36 56425844
E-mail: centrum@szolmusz.hu
Fax: +36 56425844
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolmusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolmusz.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: Klapka Gy. Iskola nyílászáró és szigetelés
Hivatkozási szám: EKR000093082020
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:
Szolnoki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskolája nyílászáró csere és
szigetelés II. ütem
A nyílászárók cseréjének főbb paraméterei (költségvetési kiírás szövegkörnyezete alapján):
- Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu: 552,12 m2
- Üvegtéglafal bontása: 21,39 m2
- Műanyag kültéri nyílászárók , hőszigetelt, fokozott légzárású ablak,
függönyfal és ajtó elhelyezése: 120 db
- Ablak- vagy szemöldökpárkány elhelyezése, Alu extrudált párkány: 349,9 m
Homlokzat utólagos hőszigetelése:
- 20 cm vastag homlokzati hőszigetelés (EPS) készítése eredetileg
vakolt falfelületen és pilléreken üvegszövet-háló erősítéssel,
ragasztással, mechanikai rögzítéssel: 1654,1 m2
- 20 cm vastag homlokzati hőszigetelés (ásványgyapot) készítése
vakolt falfelületen, pilléreken és kventeknél üvegszövet-háló
erősítéssel, ragasztással, mechanikai rögzítéssel: 160,1 m2
- 20 cm vastag homlokzati hőszigetelés (XPS) készítése lábazaton
eredetileg vakolt falfelületen és pilléreken üvegszövet-háló erősítéssel,
ragasztással, mechanikai rögzítéssel: 108,8 m2
- Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott,
előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból,
műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben,
1,5 v. 2mm-es szemcsemérettel, homlokzati színezett felületekre 1 786,40 m2
A műszaki leírásban és az árazatlan költségvetésben, valamint a szerződéstervezetben foglaltaknak
megfelelően.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 107061876 (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: Homlokzat nyílászáróinak cseréje_II. ütem
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: HU322 A teljesítés helye: Szolnoki Szakképzési Centrum, Klapka György
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 5100 Jászberény, Hatvani út 2. hrsz 6352
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szolnoki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskolája nyílászáró csere és
szigetelés II. ütem
A nyílászárók cseréjének főbb paraméterei (költségvetési kiírás szövegkörnyezete alapján):
- Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu: 552,12 m2
- Üvegtéglafal bontása: 21,39 m2
- Műanyag kültéri nyílászárók , hőszigetelt, fokozott légzárású ablak,
függönyfal és ajtó elhelyezése: 120 db
- Ablak- vagy szemöldökpárkány elhelyezése, Alu extrudált párkány: 349,9 m
A műszaki leírásban és az árazatlan költségvetésben, valamint a szerződéstervezetben foglaltaknak
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 Többletjótállás időtartama (kötelezően előírt 12 hónapon felüli többlet,
0-24 hónap között) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (0-3 fő között) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalk. díj tartalékkerettel együtt (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 II.2.7. pontban meghatározott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időfüggvénye
alapján változhat. Ajánlatkérő konkrét befejezési időpontot a megkötött támogatási szerződésben szereplő
véghatáridőre tekintettel adta meg. A 2020. november 30. napi határidő a sikeres és hiánytalan átadásátvételi eljárás befejezésének időpontja. Ajánlatkérő a munkaterületet a szerződés hatálybalépését követően
5 munkanapon belül átadja. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés során figyelemmel kell lennie arra, hogy a
kivitelezés az iskola működése mellett történik. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépését követő
2 héten belül organizációs és sávos ütemtervet kell átadnia a Megrendelőnek és a képviseletében eljáró
műszaki ellenőrnek.
II.2.1)
Elnevezés: Homlokzat utólagos hőszigetelése_II. ütem
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: HU322 A teljesítés helye: Szolnoki Szakképzési Centrum, Klapka György
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 5100 Jászberény, Hatvani út 2. hrsz 6352
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szolnoki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskolája nyílászáró csere és
szigetelés II. ütem
Homlokzat utólagos hőszigetelése:

- 20 cm vastag homlokzati hőszigetelés (EPS) készítése eredetileg
vakolt falfelületen és pilléreken üvegszövet-háló erősítéssel,
ragasztással, mechanikai rögzítéssel: 1654,1 m2
- 20 cm vastag homlokzati hőszigetelés (ásványgyapot) készítése
vakolt falfelületen, pilléreken és kventeknél üvegszövet-háló
erősítéssel, ragasztással, mechanikai rögzítéssel: 160,1 m2
- 20 cm vastag homlokzati hőszigetelés (XPS) készítése lábazaton
eredetileg vakolt falfelületen és pilléreken üvegszövet-háló erősítéssel,
ragasztással, mechanikai rögzítéssel: 108,8 m2
- Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott,
előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból,
műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben,
1,5 v. 2mm-es szemcsemérettel, homlokzati színezett felületekre 1 786,40 m2
A műszaki leírásban és az árazatlan költségvetésben, valamint a szerződéstervezetben foglaltaknak
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 Többletjótállás időtartama (kötelezően előírt 12 hónapon felüli többlet,
0-24 hónap között) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (0-3 fő között) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozói díj (Ft-ban) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időfüggvénye
alapján változhat. A 2020. november 30. napi határidő a sikeres és hiánytalan átadás-átvételi eljárás
befejezésének időpontja. Ajánlatkérő a munkaterületet a szerződés hatálybalépését követően 5
munkanapon belül átadja. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés során figyelemmel kell lennie arra, hogy a
kivitelezés az iskola működése mellett történik. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépését követő
2 héten belül organizációs és sávos ütemtervet kell átadnia a Megrendelőnek és a képviseletében eljáró
műszaki ellenőrnek.
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: Homlokzat nyílászáróinak cseréje_II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/18 (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: Boserép Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83555680
Postai cím: Halász Utca 3/a
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
E-mail: boserep.kft@gmail.com
Telefon: +36 202657842
Internetcím(ek): (URL) www.boserep.hu
Fax: +36 57402885
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11943628216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 54891375

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54320251
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: nyílászáró
beépítése
bádogozás
festési munkálatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Boserép Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83555680
Postai cím: Halász Utca 3/a
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11943628216
Hivatalos név: Akon TK Trans Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74363043
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24210203241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Homlokzat utólagos hőszigetelése_II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/18 (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: Boserép Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83555680
Postai cím: Halász Utca 3/a
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
E-mail: boserep.kft@gmail.com
Telefon: +36 202657842
Internetcím(ek): (URL) www.boserep.hu
Fax: +36 57402885
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11943628216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52862529
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52741625
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: szigetelési munkák
bádogozás
elektromos szerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: Boserép Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83555680
Postai cím: Halász Utca 3/a
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11943628216
Hivatalos név: Akon TK Trans Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74363043
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24210203241
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:
2020/03/13 (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:
2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata (9154/2020)
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: Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41224085
Postai cím: Damjanich Út 30.
Város: Tiszaszentmárton
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4628
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szélné Papp Aranka
Telefon: +36 45433110
E-mail: tiszaszentmarton-hiv@naracom.hu
Fax: +36 45433110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tiszaszentmarton.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://tiszaszentmarton.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: „Orvosi szolgálati lakás építése”
Hivatkozási szám: EKR000344412020
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:
Funkció, használat:
A ház tisztán lakófunkciójú, 1 lakást tartalmazó épület. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata építteti a
Magyar Falu Program Szolgálati Lakás Alprogramjának keretein belül kiírt pályázaton elnyert forrásokból.
Az épület funkciósémáját, helyiségcsoportjait tekintve megegyezik a Szolgálati Lakás Program 2-es számú
mintatervével. Egy szintes, 4 szobás lakóház kétbeállásos garázzsal. A padlástér nem fűtött, karbantartási
céllal a műhely-tárolóból padlásfeljáróval megközelíthető. Az épület alapvetően három funkcionális
egységből áll. Az elsőt a garázs, az ebből nyíló gardróbfolyosó és az épületgépészeti berendezések helyéül
is szolgáló tároló-műhely adja. A gardróbfolyosó ezután közvetlenül a főbejárati előtérbe nyílik. A második
egységet az előtértől (belépés után) balra eső konyha-étkező és az innen nyíló nappali szoba alkotja. A
bejárati előtérből másik irányba (jobbra) fordulva található a harmadik egység: a külön épületszárnyat adó
három hálószoba és a hozzájuk tartozó mosdóblokk alkotta lakórész. A mosdóblokk külön fürdőszobát, wchelyiséget és a kettőt összekötő gardrób-előteret tartalmaz. A két fő épülettömeg és az azokat összekötő
bejárati előtér adta keresztszárny az épület hátsókertje felé három oldalról kis díszkertet fog közre, melynek
negyedik oldalán a nappaliból elérhető fedett terasz található. Építészeti kialakítás: A Tiszaszentmárton
Község által a szolgálati lakás megépítésének céljára felajánlott telek mérete igen nagy, az Önkormányzat
által kiválasztott mintaterv alaprajzi módosítását sem helyhiány, sem a tájolás nem indokolta. Az épület két
fő tömegből áll, melyek tetőgerince a Táncsics útra és az Egészségház tetőgerincére majdnem merőleges,
valamint az ezeket összekötő bejárati épületrészből, melynek gerinciránya az előző kettőére merőleges.
Így kialakul egy előkerti, burkolt felületű udvar kocsibeállóval és gyalogos bejárattal. A hátsótelki udvar
és a díszkertet rejtő „háromnegyed-átrium” a nappali fedett teraszával így az épülettömeg védett oldalára
kerül, elhatárolva a Táncsics úttól és az Egészségháztól. A ház egy lakószintből és fűtetlen padlástérből
áll, kiterjedése jellemzően horizontális jellegű. Az alaprajzi elrendezés, és a tetősíkok meredekségének
alakítása összességében egy érdekes, változatos épülettömeget eredményez. A homlokzati felületek
képzését a természetes anyaghasználat jellemzi: a lábazat bontott kisméretű tégla burkolatú, a falak és
a nyílászáró keretek vakolt felületűek, a nyílászárók, a zsalugáterek, az előtető-, és ereszszerkezetek,
valamint az oromdeszkázatok fából készülnek, a tető kerámiacseréppel van burkolva. A homlokzati színek
összeállítása visszafogott harmóniára törekszik: a látszó bontott kisméretű tégla lábazati, a törtfehérre
színezett vakolt felületekhez és az antracitszürke bádogos szerkezetekhez melegebb tónusú diószínű
fa nyílászárók, faszerkezetek, látszó deszkázatok, valamint natúrvörös kettős hódfarkú cserepezés
társul. A beltér kialakítása a külsővel összhangban természetes és igényes anyaghasználattal történik.
A külső nyílászárókhoz hasonlóan a belső térelválasztó ajtók is diószínű pácolással készülnek, a falak
és mennyezetek fehér festéséhez a padlók keményfa parkettájának vagy kőlap burkolatának világosabb
melegbarna színárnyalatai társulnak. Ezek megfelelő kiegészítése lehet egy látszó kisméretű tégla, vagy
rusztikusabb kő burkolatú kandalló a nappaliban.
AZ ÉPÍTMÉNY RENDELTETÉSÉNEK ISMERTETÉSE: A tervezett épület rendeltetése: egylakásos családi
ház. A TELEKRE, A TERVEZETT ÉS A MEGLÉVŐ ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYBAN
ELŐÍRT PARAMÉTEREK:
A telek helyrajzi száma: 169 A telek területe: 4592 m2 A telek övezeti besorolása: Vt (településközponti
vegyes terület) Épületgépészet:
Vízellátás:
A létesítményben ellátandó helyiségek a fürdőszoba, konyha, valamint a tároló helyiség. A tervezett vizes
berendezési

tárgyak: WC (öbl. tartállyal) 2 db Mosdó/kézmosó 4 db Falikút 1 db Egymedencés mosogató 1 db
Fürdőkád 1 db Mosógép 1 db Mosogatógép 1 db Szennyvízelvezetés Az ingatlanon új csatornahálózat
kerül kialakításra. A csatornabekötés az ingatlanon az adott helyi Vízművek/ Csatornázási Művek elvi
nyilatkozata és előírása alapján kerül majd kiépítésre. Az épületen belüli hálózat gravitációs, szétválasztott.
Csapadékvíz elvezetés: Az épület magastetős. A tetőről a csapadékvíz a homlokzaton levezetett
ejtőcsöveken keresztül jut a talajszintre. Csapadékvíz elvezető- és gyűjtőrendszer az ingatlanon nem kerül
kiépítésre. A csapadékvíz az ingatlan területén elszikkasztásra kerül. Villamos energiaellátás: Az épület
részére új energiaellátó hálózatot tervezünk. Az energia ellátására új, szabványos (3 fázisú, kültéri, direkt
mérés) csoportos fogyasztásmérőhely alakítandó ki a telekhatár 1m-es körzetében. A hőszivattyú kültéri
egység részére külön H tarifás fogyasztásmérés tervezett. A fogyasztásmérőhely a kerítés mellett épített
kukatárolóban lesz elhelyezve a tervezett épülettől 110 méterre. A mérő mellett helyezzük el a napelemes
rendszer DC oldali áramtalanító főkapcsolóját.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott
ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,azzal egyenértékű
termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 159094578 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: „Orvosi szolgálati lakás építése”
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: Tiszaszentmárton, Táncsics út 3/A (169 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Funkció, használat:
A ház tisztán lakófunkciójú, 1 lakást tartalmazó épület. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata építteti a
Magyar Falu Program Szolgálati Lakás Alprogramjának keretein belül kiírt pályázaton elnyert forrásokból.
Az épület funkciósémáját, helyiségcsoportjait tekintve megegyezik a Szolgálati Lakás Program 2-es számú
mintatervével. Egy szintes, 4 szobás lakóház kétbeállásos garázzsal. A padlástér nem fűtött, karbantartási
céllal a műhely-tárolóból padlásfeljáróval megközelíthető. Az épület alapvetően három funkcionális
egységből áll. Az elsőt a garázs, az ebből nyíló gardróbfolyosó és az épületgépészeti berendezések helyéül
is szolgáló tároló-műhely adja. A gardróbfolyosó ezután közvetlenül a főbejárati előtérbe nyílik. A második
egységet az előtértől (belépés után) balra eső konyha-étkező és az innen nyíló nappali szoba alkotja. A
bejárati előtérből másik irányba (jobbra) fordulva található a harmadik egység: a külön épületszárnyat adó
három hálószoba és a hozzájuk tartozó mosdóblokk alkotta lakórész. A mosdóblokk külön fürdőszobát, wchelyiséget és a kettőt összekötő gardrób-előteret tartalmaz. A két fő épülettömeg és az azokat
összekötő bejárati előtér adta keresztszárny az épület hátsókertje felé három oldalról kis díszkertet fog
közre, melynek negyedik oldalán a nappaliból elérhető fedett terasz található.
Építészeti kialakítás:
A Tiszaszentmárton Község által a szolgálati lakás megépítésének céljára felajánlott telek mérete igen
nagy, az Önkormányzat által kiválasztott mintaterv alaprajzi módosítását sem helyhiány, sem a tájolás nem

indokolta. Az épület két fő tömegből áll, melyek tetőgerince a Táncsics útra és az Egészségház tetőgerincére
majdnem merőleges, valamint az ezeket összekötő bejárati épületrészből, melynek gerinciránya az
előző kettőére merőleges. Így kialakul egy előkerti, burkolt felületű udvar kocsibeállóval és gyalogos
bejárattal. A hátsótelki udvar és a díszkertet rejtő „háromnegyed-átrium” a nappali fedett teraszával így az
épülettömeg védett oldalára kerül, elhatárolva a Táncsics úttól és az Egészségháztól. A ház egy lakószintből
és fűtetlen padlástérből áll, kiterjedése jellemzően horizontális jellegű. Az alaprajzi elrendezés, és a
tetősíkok meredekségének alakítása összességében egy érdekes, változatos épülettömeget eredményez.
A homlokzati felületek képzését a természetes anyaghasználat jellemzi: a lábazat bontott kisméretű tégla
burkolatú, a falak és a nyílászáró keretek vakolt felületűek, a nyílászárók, a zsalugáterek, az előtető-, és
ereszszerkezetek, valamint az oromdeszkázatok fából készülnek, a tető kerámiacseréppel van burkolva. A
homlokzati színek összeállítása visszafogott harmóniára törekszik: a látszó bontott kisméretű tégla lábazati,
a törtfehérre színezett vakolt felületekhez és az antracitszürke bádogos szerkezetekhez melegebb tónusú
diószínű fa nyílászárók, faszerkezetek, látszó deszkázatok, valamint natúrvörös kettős hódfarkú cserepezés
társul. A beltér kialakítása a külsővel összhangban természetes és igényes anyaghasználattal történik.
A külső nyílászárókhoz hasonlóan a belső térelválasztó ajtók is diószínű pácolással készülnek, a falak
és mennyezetek fehér festéséhez a padlók keményfa parkettájának vagy kőlap burkolatának világosabb
melegbarna színárnyalatai társulnak. Ezek megfelelő kiegészítése lehet egy látszó kisméretű tégla, vagy
rusztikusabb kő burkolatú kandalló a nappaliban.
AZ ÉPÍTMÉNY RENDELTETÉSÉNEK ISMERTETÉSE:
A tervezett épület rendeltetése: egylakásos családi ház.
A TELEKRE, A TERVEZETT ÉS A MEGLÉVŐ ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT
PARAMÉTEREK:
A telek helyrajzi száma:
169 A telek területe: 4592 m2 A telek övezeti besorolása: Vt (településközponti vegyes terület)
Épületgépészet:
Vízellátás:
A létesítményben ellátandó helyiségek a fürdőszoba, konyha, valamint a tároló helyiség. A tervezett vizes
berendezési
tárgyak: WC (öbl. tartállyal) 2 db Mosdó/kézmosó 4 db Falikút 1 db Egymedencés mosogató 1 db Fürdőkád
1 db Mosógép 1 db Mosogatógép 1 db Szennyvízelvezetés Az ingatlanon új csatornahálózat kerül
kialakításra. A csatornabekötés az ingatlanon az adott helyi Vízművek/ Csatornázási Művek elvi nyilatkozata
és előírása alapján kerül majd kiépítésre. Az épületen belüli hálózat gravitációs, szétválasztott. Csapadékvíz
elvezetés: Az épület magastetős. A tetőről a csapadékvíz a homlokzaton levezetett ejtőcsöveken
keresztül jut a talajszintre. Csapadékvíz elvezető- és gyűjtőrendszer az ingatlanon nem kerül kiépítésre. A
csapadékvíz az ingatlan területén elszikkasztásra kerül.
Villamos energiaellátás:
Az épület részére új energiaellátó hálózatot tervezünk. Az energia ellátására új, szabványos (3 fázisú, kültéri,
direkt mérés) csoportos fogyasztásmérőhely alakítandó ki a telekhatár 1m-es körzetében. A hőszivattyú
kültéri egység részére külön H tarifás fogyasztásmérés tervezett. A fogyasztásmérőhely a kerítés mellett
épített kukatárolóban lesz
elhelyezve a tervezett épülettől 110 méterre. A mérő mellett helyezzük el a napelemes rendszer DC oldali
áramtalanító főkapcsolóját.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott
ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,azzal egyenértékű
termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember
magasépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3
db) 10
2 3. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap)
(min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
3 4. Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül
a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő) 10
Költség szempont –

x Ár szempont – 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § rendelkezésére tekintettel a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés
aláírásával nyilatkozik, hogy eleget tett az Ajánlattételi felhívásban meghatározott kötelezettségének, és
a szerződéskötés időpontjában rendelkezik legalább 80.000.000,- Ft/szerződéses időtartam és legalább
40.000.000- Ft/káresemény mértékű (építési-szerelési) felelősségbiztosítással, amelyet Vállalkozónak ki kell
terjesztenie jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárás
tekintettel arra, hogy Megrendelő a támogató okirat módosítására irányuló igényt nyújtott be. Jelen
szerződés akkor lép hatályba, amikor Megrendelő a támogató okirat módosítást kézhez veszi. A
kézhezvételről Megrendelő Vállalkozót 3 napon belül értesíti. Amennyiben a Támogató okirat módosítása
nem történik meg az építési napló megnyitás tervezett időpontjáig, úgy Megrendelő dönthet a Vállalkozási
szerződés hatálybaléptetéséről, melyről Vállalkozót egyidejűleg írásban értesíti.
A szerződés teljesítésének kezdő időpontja a közbeszerzési eljárás befejezési dátumának függvényében
változhat.
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: „Orvosi szolgálati lakás építése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SOMA 96 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82904854
Postai cím: Arany János Út 59
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: Magyarország
E-mail: komplex.z65@gmail.com
Telefon: +36 45425479
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11258922215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 159080992
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 159094578
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, - épületgépész munkák, - villanyszerelési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: SOMA 96 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82904854
Postai cím: Arany János Út 59
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11258922215
Hivatalos név: FEMÉP Fehérgyarmati Magas-és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47575930
Postai cím: Hajnal U 7
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12872455215
Hivatalos név: Master Build Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74330081
Postai cím: Ady Endre Utca 26
Város: Fényeslitke
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25832992215
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:
2020/04/08 (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:
A nyertes ajánlat ajánlati árához szükséges többletforrást Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Tokaj Város Önkormányzata (9066/2020)
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: Tokaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92301090
Postai cím: Rákóczi Út 54.
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tokaj.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: Tokaj - Mezőgazdasági utak építése 2020
Hivatkozási szám: EKR000303062020
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:
Tokaj, 0142/2 hrsz. út: 816 méter hosszúságban és 3,0 méter szélességben mezőgazdasági betonút
építése, a tervezett 0,5 méter széles padka mindkét oldalon elhagyásra kerül. Az út kétoldali eséssel
kerül építésre, az esés mértéke 2,0 %. Pályaszerkezet: a közbeszerzési dokumentumok szerint. A pontos
mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező építési engedély, a
kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 44068962 (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: Tokaj - Mezőgazdasági utak építése 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233200-1

További tárgyak:

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3910 Tokaj, 0142/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tokaj, 0142/2 hrsz. út: 816 méter hosszúságban és 3,0 méter szélességben mezőgazdasági betonút
építése, a tervezett 0,5 méter széles padka mindkét oldalon elhagyásra kerül. Az út kétoldali eséssel
kerül építésre, az esés mértéke 2,0 %. Pályaszerkezet: a közbeszerzési dokumentumok szerint. A pontos
mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező építési engedély, a
kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljes körű jótállás az előírt min. 24 hónapot meghaladóan (hónap) 15

2 Rendelkezik 1 fő szakemberrel, aki min. 5 befejezett projektre vonatkozó szakmai tapasztattal
rendelkezik a 266/2013. Korm.r. szerinti MV-KÉ kat felelős műszaki vez. tevékenység ellátásában
(igen/nem) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tokaj - Mezőgazdasági utak építése 2020
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:
2020/05/19 (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: CS-KER TRANZIT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32062412
Postai cím: Alkotmány Utca 21.
Város: Legyesbénye
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3904
Ország: Magyarország
E-mail: tobiasangelika@csker.com
Telefon: +36 47360025
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11385411205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45064845
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44068962
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: CS-KER TRANZIT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32062412
Postai cím: Alkotmány Utca 21.
Város: Legyesbénye
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3904
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11385411205
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:
2020/04/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:
Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás V.2) További információk 11) pontjában Ajánlatkérő arról
rendelkezett, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, és csak az értékelési
sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. Előbbiekre tekintettel a következő
ajánlattevő ajánlatának bírálatára érvényesség/érvénytelenség megállapítására) nem került sor:
Ajánlattevő neve: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4031 Debrecen, Derekassy István Utca 26 1.ép.
Adószáma: 25738795-2-09
Ajánlattevő ajánlatának az értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemei, továbbá értékelési pontszáma:
Ajánlati ár (nettó HUF): 45.445.490;
Teljes körű jótállás az előírt min. 24 hónapot meghaladóan (hónap): 0;
Rendelkezik 1 fő szakemberrel, aki min. 5 befejezett projektre vonatkozó szakmai tapasztattal rendelkezik a
266/2013. Korm.r. szerinti MV-KÉ kat felelős műszaki vez. tevékenység ellátásában: Igen.
Ajánlattevő súlyszámmal szorzott értékelési pontszáma: 8287,90 pont
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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 (8875/2020)
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: 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-261) konyhai berendezések, bútorok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000160982020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39314000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott konyhai berendezések, bútorok beszerzése.
Az egyes részajánlatok körében beszerzendő termékek meghatározását lásd a II.2) szakaszokban.
Ajánlattevő (AT) kizárólag új, korábban használatba nem vett terméket ajánlhat meg.
Az 1-6. részek esetében a nyertes AT feladatát képezi a készülék telepítése, üzembe helyezése,
használatának betanítása a felhasználók részére, a csomagoló anyagok elszállítása, a készülék garanciális
ideje alatti kötelező karbantartások elvégzése.
Az 1. és 7-8. rész esetében a nyertes AT feladatát képezi a bútorok összeszerelése és végső helyükre
történő elhelyezése, továbbá a csomagoló anyagok elszállítása.
A szerződés tárgyát képező termékek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13993956 (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) mosogatógép
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42959000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Harkányi Egészségügyi Központ, 7815 Harkány, Bajcsy Zsilinszky u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott mosogatógépek beszerzése.
1 db átadó rendszerű mosogatógép beépített mosogatószer adagolóval
1 db pohármosogatógép
AT kizárólag új, korábban használatba nem vett terméket ajánlhat meg.

A nyertes AT feladatát képezi a készülék telepítése, üzembe helyezése, használatának betanítása a
felhasználók részére, a csomagoló anyagok elszállítása, a készülék garanciális ideje alatti kötelező
karbantartások elvégzése.
A nyertes AT feladatát képezi a bútorok összeszerelése és végső helyükre történő elhelyezése, továbbá a
csomagoló anyagok elszállítása.
AT köteles az ebben a részben meghatározott teljes mennyiségre ajánlatot tenni.
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 Minőségi szempont – 1 2. a kötelezően előírt mértékű (24 hónap) jótállás felett vállalt többlet
jótállás mértéke (a többlet vállalás mértéke, hónap, max. további 12 hónap, előny a több) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. nettó ajánlati összár (Ft, előny a kisebb) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: (2) sütő és tűzhely
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39314000-6

További tárgyak:
39721410-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Harkányi Egészségügyi Központ, 7815 Harkány, Bajcsy Zsilinszky u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott sütők és tűzhelyek beszerzése.
1 db ipari olajsütő
1 db gáz főzőzsámoly
1 db 6 főzőhelyes gáztűzhely gázsütővel
1 db főzőüst
AT kizárólag új, korábban használatba nem vett terméket ajánlhat meg.
A nyertes AT feladatát képezi a készülék telepítése, üzembe helyezése, használatának betanítása a
felhasználók részére, a csomagoló anyagok elszállítása, a készülék garanciális ideje alatti kötelező
karbantartások elvégzése.
AT köteles az ebben a részben meghatározott teljes mennyiségre ajánlatot tenni.
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 Minőségi szempont – 1 2. a kötelezően előírt mértékű (24 hónap) jótállás felett vállalt többlet
jótállás mértéke (a többlet vállalás mértéke, hónap, max. további 12 hónap, előny a több) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. nettó ajánlati összár (Ft, előny a kisebb) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: (3) fagyasztó
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39711121-3

További tárgyak:
39711124-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Harkányi Egészségügyi Központ, 7815 Harkány, Bajcsy Zsilinszky u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott fagyasztó szekrény és láda beszerzése.
1 db ipari fagyasztó szekrény (egyajtós)
1 db ipari fagyasztó szekrény (kétajtós)
1 db fagyasztó láda
AT kizárólag új, korábban használatba nem vett terméket ajánlhat meg.
A nyertes AT feladatát képezi a készülék telepítése, üzembe helyezése, használatának betanítása a
felhasználók részére, a csomagoló anyagok elszállítása, a készülék garanciális ideje alatti kötelező
karbantartások elvégzése.
AT köteles az ebben a részben meghatározott teljes mennyiségre ajánlatot tenni.
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 Minőségi szempont – 1 2. a kötelezően előírt mértékű (24 hónap) jótállás felett vállalt többlet
jótállás mértéke (a többlet vállalás mértéke, hónap, max. további 12 hónap, előny a több) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. nettó ajánlati összár (Ft, előny a kisebb) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: (4) melegen tartó pult
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

39314000-6

NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Harkányi Egészségügyi Központ, 7815 Harkány, Bajcsy Zsilinszky u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott melegen tartó pult beszerzése.
1 db vízfürdős melegen tartó pult
AT kizárólag új, korábban használatba nem vett terméket ajánlhat meg.
A nyertes AT feladatát képezi a készülék telepítése, üzembe helyezése, használatának betanítása a
felhasználók részére, a csomagoló anyagok elszállítása, a készülék garanciális ideje alatti kötelező
karbantartások elvégzése.
AT köteles az ebben a részben meghatározott teljes mennyiségre ajánlatot tenni.
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 Minőségi szempont – 1 2. a kötelezően előírt mértékű (12 hónap) jótállás felett vállalt többlet
jótállás mértéke (a többlet vállalás mértéke, hónap, max. további 24 hónap, előny a több) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. nettó ajánlati összár (Ft, előny a kisebb) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: (5) mérleg
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42923200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Harkányi Egészségügyi Központ, 7815 Harkány, Bajcsy Zsilinszky u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott mérlegek beszerzése.
1 db hiteles raktári mérleg
1 db hiteles asztali mérleg
AT kizárólag új, korábban használatba nem vett terméket ajánlhat meg.
A nyertes AT feladatát képezi a készülék telepítése, üzembe helyezése, használatának betanítása a
felhasználók részére, a csomagoló anyagok elszállítása, a készülék garanciális ideje alatti kötelező
karbantartások elvégzése.
AT köteles az ebben a részben meghatározott teljes mennyiségre ajánlatot tenni.
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 Minőségi szempont – 1 2. a kötelezően előírt mértékű (12 hónap) jótállás felett vállalt többlet
jótállás mértéke (a többlet vállalás mértéke, hónap, max. további 24 hónap, előny a több) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. nettó ajánlati összár (Ft, előny a kisebb) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: (6) burgonyakoptató
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39711200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Harkányi Egészségügyi Központ, 7815 Harkány, Bajcsy Zsilinszky u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott burgonyakoptató beszerzése.
1 db burgonyakoptató
AT kizárólag új, korábban használatba nem vett terméket ajánlhat meg.
A nyertes AT feladatát képezi a készülék telepítése, üzembe helyezése, használatának betanítása a
felhasználók részére, a csomagoló anyagok elszállítása, a készülék garanciális ideje alatti kötelező
karbantartások elvégzése.
AT köteles az ebben a részben meghatározott teljes mennyiségre ajánlatot tenni.
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 Minőségi szempont – 1 2. a kötelezően előírt mértékű (12 hónap) jótállás felett vállalt többlet
jótállás mértéke (a többlet vállalás mértéke, hónap, max. további 24 hónap, előny a több) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. nettó ajánlati összár (Ft, előny a kisebb) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: (7) rozsdamentes bútorok
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39141000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213,HU223,HU231 A teljesítés helye: Lásd a II.2.4) pontban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott rozsdamentes bútorok beszerzése.
27 db rozsdamentes bútor (állvány, munkaasztal, fali polc, zsámoly, faliszekrény) konyhai felhasználásra

AT kizárólag új, korábban használatba nem vett terméket ajánlhat meg.
A nyertes AT feladatát képezi a bútorok összeszerelése és végső helyükre történő elhelyezése, továbbá a
csomagoló anyagok elszállítása.
AT köteles az ebben a részben meghatározott teljes mennyiségre ajánlatot tenni.
A szerződés tárgyát képező termékek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A II.2.3) ponthoz:
1-14. tétel: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Harkányi
Egészségügyi Központ, 7815 Harkány, Bajcsy Zsilinszky u. 1.
15-17. tétel: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Balatonfüredi Egészségügyi Központ, 8230 Balatonfüred, Mikes Kelemen u. 1.
18. tétel: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Hévízi
Egészségügyi Központ, 8380 Hévíz, Erzsébet királyné útja 1.
(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 kötelezően előírt mértékű (12 hónap) jótállás felett vállalt többlet
jótállás mértéke (a többlet vállalás mértéke, hónap, max. további 24 hónap, előny a több) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. nettó ajánlati összár (Ft, előny a kisebb) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: (8) egyéb bútorok
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39100000-3

További tárgyak:

39112100-1
39121200-8
39122100-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Harkányi Egészségügyi Központ, 7815 Harkány, Bajcsy Zsilinszky u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott egyéb (tálaló, étkező, öltöző) bútorok
beszerzése.
3 db beépített bútor
1 db tálalószekrény
16 db étkező asztal
90 db szék
3 db öltözőszekrény
3 db átadópult
AT kizárólag új, korábban használatba nem vett terméket ajánlhat meg.
A nyertes AT feladatát képezi a bútorok összeszerelése és végső helyükre történő elhelyezése, továbbá a
csomagoló anyagok elszállítása.
AT köteles az ebben a részben meghatározott teljes mennyiségre ajánlatot tenni.
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 Minőségi szempont – 1 2. a kötelezően előírt mértékű (24 hónap) jótállás felett vállalt többlet
jótállás mértéke (a többlet vállalás mértéke, hónap, max. további 12 hónap, előny a több) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. nettó ajánlati összár (Ft, előny a kisebb) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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:
04259 / 2020 (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-261) 1. rész Rész száma: 1 Elnevezés: (1) mosogatógép
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:
2020/05/12 (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: Euro-Expert Team Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14013272
Postai cím: Nagyvárad Út 22/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: euro-expert@t-online.hu
Telefon: +36 42500908
Internetcím(ek): (URL) www.euro-expert-team.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13003924215
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: 2561634
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: Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89561964
Postai cím: Vörösmarty Út 4
Város: Szajol
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24266826216
Hivatalos név: Euro-Expert Team Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14013272
Postai cím: Nagyvárad Út 22/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13003924215
Hivatalos név: AGASTRO Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23417373
Postai cím: Gyáli Út 50
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25304370243
Hivatalos név: VENDI HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45173264
Postai cím: Rákóczi Utca 164
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13109721217
Hivatalos név: Pécsi Gasztroker Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22630557

Postai cím: Siklósi Út 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562304202
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: (PTS-261) 2. rész Rész száma: 2 Elnevezés: (2) sütő és tűzhely
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:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
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: Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89561964
Postai cím: Vörösmarty Út 4
Város: Szajol
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
E-mail: info@zericom.hu
Telefon: +36 703866929
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24266826216
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: 2378448
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: Euro-Expert Team Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14013272
Postai cím: Nagyvárad Út 22/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: euro-expert@t-online.hu
Telefon: +36 42500908
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13003924215
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 2832006 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: Euro-Expert Team Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14013272
Postai cím: Nagyvárad Út 22/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13003924215
Hivatalos név: AGASTRO Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23417373
Postai cím: Gyáli Út 50
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25304370243
Hivatalos név: VENDI HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45173264
Postai cím: Rákóczi Utca 164
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13109721217
Hivatalos név: Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89561964
Postai cím: Vörösmarty Út 4
Város: Szajol
NUTS-kód: HU3

Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24266826216
Hivatalos név: Pécsi Gasztroker Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22630557
Postai cím: Siklósi Út 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562304202
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: (PTS-261) 3. rész Rész száma: 3 Elnevezés: (3) fagyasztó
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:
2020/05/12 (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: Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89561964
Postai cím: Vörösmarty Út 4
Város: Szajol
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
E-mail: info@zericom.hu
Telefon: +36 703866929
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24266826216
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: 2250185
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: VENDI HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45173264
Postai cím: Rákóczi Utca 164
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: info@vendi.hu
Telefon: +36 309591572
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13109721217
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 2430000 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: Euro-Expert Team Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14013272
Postai cím: Nagyvárad Út 22/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13003924215
Hivatalos név: AGASTRO Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23417373
Postai cím: Gyáli Út 50
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25304370243

Hivatalos név: VENDI HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45173264
Postai cím: Rákóczi Utca 164
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13109721217
Hivatalos név: Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89561964
Postai cím: Vörösmarty Út 4
Város: Szajol
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24266826216
Hivatalos név: Pécsi Gasztroker Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22630557
Postai cím: Siklósi Út 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562304202
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: (PTS-261) 4. rész Rész száma: 4 Elnevezés: (4) melegen tartó pult
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:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
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: VENDI HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45173264
Postai cím: Rákóczi Utca 164
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: penzugy@vendi.hu
Telefon: +36 309591572
Internetcím(ek): (URL) www.vendi.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13109721217
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: 220920
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: Euro-Expert Team Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14013272
Postai cím: Nagyvárad Út 22/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: euro-expert@t-online.hu
Telefon: +36 42500908
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13003924215
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 205920 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: Euro-Expert Team Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14013272
Postai cím: Nagyvárad Út 22/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13003924215
Hivatalos név: AGASTRO Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23417373

Postai cím: Gyáli Út 50
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25304370243
Hivatalos név: VENDI HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45173264
Postai cím: Rákóczi Utca 164
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13109721217
Hivatalos név: Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89561964
Postai cím: Vörösmarty Út 4
Város: Szajol
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24266826216
Hivatalos név: Pécsi Gasztroker Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22630557
Postai cím: Siklósi Út 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562304202
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: Rész száma: 5 Elnevezés: (5) mérleg
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be (Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont)
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: AGASTRO Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23417373
Postai cím: Gyáli Út 50
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25304370243
Hivatalos név: VENDI HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45173264
Postai cím: Rákóczi Utca 164

Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13109721217
Hivatalos név: Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89561964
Postai cím: Vörösmarty Út 4
Város: Szajol
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24266826216
Hivatalos név: Pécsi Gasztroker Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22630557
Postai cím: Siklósi Út 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562304202
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: (PTS-261) 6. rész Rész száma: 6 Elnevezés: (6) burgonyakoptató
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:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
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: Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89561964
Postai cím: Vörösmarty Út 4
Város: Szajol
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
E-mail: info@zericom.hu
Telefon: +36 703866929
Internetcím(ek): (URL)
Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24266826216
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: 370880
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: AGASTRO Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23417373
Postai cím: Gyáli Út 50
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: eva.farkas@protonmail.com
Telefon: +36 301969581
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25304370243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 385000 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: Euro-Expert Team Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14013272
Postai cím: Nagyvárad Út 22/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13003924215
Hivatalos név: AGASTRO Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23417373
Postai cím: Gyáli Út 50
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25304370243
Hivatalos név: VENDI HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45173264
Postai cím: Rákóczi Utca 164
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13109721217
Hivatalos név: Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89561964
Postai cím: Vörösmarty Út 4
Város: Szajol
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24266826216
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: Pécsi Gasztroker Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22630557
Postai cím: Siklósi Út 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562304202
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: (PTS-261) 7. rész Rész száma: 7 Elnevezés: (7) rozsdamentes bútorok
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:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
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: AGASTRO Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23417373
Postai cím: Gyáli Út 50
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: info@agastro.hu
Telefon: +36 301969581
Internetcím(ek): (URL) www.agastro.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25304370243
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: 2249000
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: Kiss-Iskolabútor Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30604942
Postai cím: Batthyány Utca 11.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14146253209
Hivatalos név: Euro-Expert Team Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14013272
Postai cím: Nagyvárad Út 22/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13003924215
Hivatalos név: AGASTRO Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23417373
Postai cím: Gyáli Út 50
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25304370243
Hivatalos név: VENDI HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45173264
Postai cím: Rákóczi Utca 164
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13109721217
Hivatalos név: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51726412
Postai cím: Soproni Út 125
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12712698208
Hivatalos név: Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89561964
Postai cím: Vörösmarty Út 4
Város: Szajol
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24266826216
Hivatalos név: Pécsi Gasztroker Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22630557
Postai cím: Siklósi Út 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231

Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562304202
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: (PTS-261) 8. rész Rész száma: 8 Elnevezés: (8) egyéb bútorok
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:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
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: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20986092
Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz@cpmhungary.hu
Telefon: +36 303740074
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26387811203
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: 3962889
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: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51726412
Postai cím: Soproni Út 125
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@avapack.hu
Telefon: +36 96410551
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96410551
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12712698208
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 4369977 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: Iroda Silver Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56103797
Postai cím: Almáskert Utca 43
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3508
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24158657205
Hivatalos név: Kiss-Iskolabútor Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30604942
Postai cím: Batthyány Utca 11.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14146253209
Hivatalos név: Arterior Komplex Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17759896
Postai cím: Dózsa Major 01052/16
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24822196208
Hivatalos név: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20986092
Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26387811203

Hivatalos név: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51726412
Postai cím: Soproni Út 125
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12712698208
Hivatalos név: D. Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39791661
Postai cím: Arany János Utca 19.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13841728207
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:
2020/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Veszprémi Tankerületi Központ (8922/2020)
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: Veszprémi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98865671
Postai cím: SZABADSÁG TÉR 15.
Város: VESZPRÉM
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szauer István
Telefon: +36 88550235
E-mail: istvan.szauer@kk.gov.hu
Fax: +36 88550235
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/veszprem
A felhasználói oldal címe (URL): https://kk.gov.hu/veszprem
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fejlesztő és Vizsgáló eszközök beszerzése -II.
Hivatkozási szám: EKR000182652020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
37000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fejlesztő, értékelő és vizsgáló eszközök beszerzése - EFOP-3.1.6-16-2017-00006 4 részben
1.rész: Fejlesztő eszközök (377 db)
2.rész „Játékdiagnosztikai és terápiás teszt” (6 db)
3.rész „Fejlődési diszlexia komplex képesség- és készségprofil teszt” (906 db)
4.rész „Pszichomotoros fejlődést vizsgáló és értékelő eszköz” (6 db)
Az egyes részekben beszerzendő termékek további specifikációja a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki leírásban található. Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési
dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő,
hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 19783645 (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: Fejlesztő eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
37000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Batthyány utca 12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fejlesztő, értékelő és vizsgáló eszközök beszerzése - EFOP-3.1.6-16-2017-00006 4 részben
1.rész: Fejlesztő eszközök (377 db)
Az egyes részekben beszerzendő termékek további specifikációja a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki leírásban található. Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési
dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása

szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő,
hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó jótállás mértéke (hónap) (maximum 24 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati összár (HUF, egész számban) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP -3.1.6-16-2017-00006
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Játékdiagnosztikai és terápiás teszt
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38900000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.,
8460 Devecser, Árpád u. 7.,
8200 Veszprém, Lóczy u. 22.,
8500 Pápa Szent István u. 12.,
8300 Tapolca, Ady E. u. 22.,
8420 Zirc, Alkotmány u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fejlesztő, értékelő és vizsgáló eszközök beszerzése - EFOP-3.1.6-16-2017-00006 4 részben
2.rész „Játékdiagnosztikai és terápiás teszt” (6 db)
Az egyes részekben beszerzendő termékek további specifikációja a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki leírásban található. Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési
dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő,
hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó jótállás mértéke (hónap) (maximum 24 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati összár (HUF, egész számban) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP -3.1.6-16-2017-00006
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Fej.diszlexia komplex képesség-készségprofil teszt
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38900000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.,
8420 Zirc, Alkotmány u. 16.,
8200 Veszprém, Lóczy u. 22.,
8460 Devecser, Árpád u. 7.,
8400 Ajka József A. u. 30.,
8200 Veszprém, Kossuth L. utca 10., 5. emelet,
8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fejlesztő, értékelő és vizsgáló eszközök beszerzése - EFOP-3.1.6-16-2017-00006 4 részben
3.rész „Fejlődési diszlexia komplex képesség- és készségprofil teszt” (906 db)
Az egyes részekben beszerzendő termékek további specifikációja a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki leírásban található. Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési
dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő,
hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó jótállás mértéke (hónap) (maximum 24 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati összár (HUF, egész számban) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP -3.1.6-16-2017-00006
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Pszichomotoros fejlődést vizsgáló, értékelő eszköz
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38900000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Kossuth L. utca 10., 5. emelet,
8200 Veszprém, Lóczy u. 22.,
8300 Tapolca, Ady E. u. 22.,
8330 Sümeg, Árpád u. 5.,

8420 Zirc, Alkotmány u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fejlesztő, értékelő és vizsgáló eszközök beszerzése - EFOP-3.1.6-16-2017-00006 4 részben
4.rész „Pszichomotoros fejlődést vizsgáló és értékelő eszköz” (6 db)
Az egyes részekben beszerzendő termékek további specifikációja a közbeszerzési dokumentumok részét
képező műszaki leírásban található. Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési
dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő,
hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó jótállás mértéke (hónap) (maximum 24 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati összár (HUF, egész számban) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP -3.1.6-16-2017-00006
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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:
04740 / 2020 (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: Fejlesztő 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:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: koszegi.erzsebet@balazs-diak.hu
Telefon: +36 12665140
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241
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: 12225360
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: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Játékdiagnosztikai és terápiás teszt
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:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Játékdiagnosztika Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20408020
Postai cím: Füredi Park 5. III./10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: vilagjatek@gmail.com
Telefon: +36 706362200
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22615918242
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: 5385600
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: Játékdiagnosztika Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20408020
Postai cím: Füredi Park 5. III./10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22615918242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Fej.diszlexia komplex képesség-készségprofil teszt
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:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kogentum Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34547605
Postai cím: Nádor Utca 38
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: toth.denes@kogentum.hu
Telefon: +36 302583723
Internetcím(ek): (URL) www.kogentum.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24367611215
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: 1653000
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: Kogentum Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34547605
Postai cím: Nádor Utca 38
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24367611215
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Pszichomotoros fejlődést vizsgáló, értékelő eszköz
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:

2020/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82888824
Postai cím: Csantavér Köz 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@koraifejleszto.hu
Telefon: +36 13630270
Internetcím(ek): (URL) http://www.koraifejleszto.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 19664565242
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: 519685
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: Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82888824
Postai cím: Csantavér Köz 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 19664565242
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:
2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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

Zirc Városi Önkormányzat (9023/2020)
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: Zirc Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61779820
Postai cím: Március 15. Tér 1.
Város: Zirc
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Gábor
Telefon: +36 88593705
E-mail: palyazat@zirc.hu
Fax: +36 88414475
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zirc.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: Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen I. ütem
Hivatkozási szám: EKR001409792019
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:
Lásd a II.2.4) pontokat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 379819353 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Kerékpárút építése Zirc és Kardosrét között
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: HU213 A teljesítés helye: Zirc, 1901, 0212/2, 0216/20, 0217, 02, 07/42, 03/1, 07/12,
0230, 0233/1, 0234, 2357/1, 2388, 2387, 2384, 2373, 2371, 2370, 2369, 2368, 2367, 2366, 2365/1,
2372, 2364, 2363, 2362, 2361, 2360/3, 2359/2, 2357/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen című és TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 azonosítószámú projekt
I. üteme kivitelezőjének kiválasztása” keretében Kerékpárút építése Zirc és Kardosrét között az alábbiakban,
illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
A tervezett nyomvonal hossza 1.959 m külterületen.
A Cuha patak mellett meglévő gyalog- és kerékpárútból kiindulva új híd létesítésével elválasztott gyalogés kerekpárút létesül a 82. számú főút melletti ipartelepig. A vasúti szintbeni átvezetés labirintkorláttal
kerül biztosításra. A biztonságos átvezetés érdekében a főúton gyalogos átkelőhely és kerékpáros
átvezetés létesül. Az ipartelep bejárónál a buszöböl peron része átépítésre kerül és innentől kerékpárútként
folytatódik a létesítmény a 0+805 km szelvényig. A Dudar felé tartó iparvasúti vágány szintén labirintkorlátos
biztosítással kerül kiépítésre. A 0+805 km szelvénytől Kardosrét településrészig vegyes használatú
mezőgazdasági út kerül kiépítésre, kitérők alkalmazásával. Kardosrét belterületén elválasztás nélküli gyalogés kerékpárút kerül kiépítésre a Cuha utcáig.
Ezen belül: - elválasztott, "K" szegéllyel, gyalog- és kerékpárút 415 m; 4,0 m hasz. szélesség
- elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 30 m; 4,0 m használati szélesség

- kétirányú (2x1 haladósáv) kerékpárút 330 m; 2,25 m használati szélesség
- vegyes használatú mezőgazdasági út 490 m hosszban, 3,0 m sáv szélesség, 1,0 1,0 m padkával
- elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 195 m; 2,75 m használati szélesség
- acél hullámlemez műtárgy a Cuha-patak felett 5,00 fm hosszban;
használati szélesség 4,0 m (2x1 kerékpár 2,25 m + 0,25 + 2x1 gyalogos 1,5 m)
- 11. (Győr-Veszprém) és 11A (Zirc-Dudar) számú vasútvonalak keresztezése
gumielemes burkolattal, átjárók szélessége 4,5 m, biztosítás módja
labirint korlát,
- 82. sz. főút keresztezés kijelölt gyalogos-átkelőhely és külön kerékpáros
átvezetéssel, közvilágítással
A beruházás megvalósítása építési engedély köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben 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 a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben
értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget
az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max.
36 hónap) 10
2 Az M1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
3 Az M1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Alkotmány utca közlekedésbiztonsági korszerűsítése
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: HU213 A teljesítés helye: Zirc, Alkotmány utca 1892, 1364/22, 1906/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen című és TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 azonosítószámú projekt
I. üteme kivitelezőjének kiválasztása” keretében az Alkotmány utca közlekedésbiztonsági korszerűsítése az
alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
A projekt keretében felújításra kerül a Zirc, Alkotmány utca 0+000 és 0+328 km szelvények között. A
meglévő autóbusz megállóhely autóbuszöbölbe kerül elhelyezésre. A murvás felületű parkolóban az utca

burkolatához csatlakozó szilárd burkolatú várakozó helyek kerülnek kialakításra. Az Alkotmány utca és 82.
számú főút csomópontja átépítésre kerül oly módon, hogy mindkét kanyarodó iránynak külön forgalmi sáv
kerül kiépítésre a meglévő út szélesítésével. A csomópont környezetében az út kiépítéssel egyidejűleg
új járda is épül. A burkolatra hulló csapadékvíz a tervezett csapadékcsatornába kerül bevezetésre a
mélypontokon kiépítésre kerülő víznyelőkön keresztül.
Útburkolat felújítás:
0+008 - 0+220 km szelvények: kiemelt szegélyek között 7,0 méter burkolat, a csomópontban 3,0 méter balra
forduló sávval bővítve. 5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, 2-5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg kiegyenlítés.
0+220 - 0+380 km szelvények: 7,0 méter burkolat, 5,0 új parkolósáv. 5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, 2-5 cm
AC-11 aszfalt kopóréteg kiegyenlítés.
Csomópont építés:
csomópont bővítése balra kanyarodó sávval. Felállósáv hossza 40,0 méter, szélessége 3,0 méter. Forgalmi
sávok szélessége 3,50 méter. Bővítés rétegrendje: 5 cm AC-11 kopóréteg, 6 cm AC-16 kötőréteg, 10 cm
AC-32 alapréteg, 20 cm szórt alap FZKA0/45, 20 cm ágyazat M22.
Parkoló építés:
száma 27+3 db. Normál parkoló 27 db 2,50 x 5,00 méter, akadálymentes parkoló 3 db 3,50 x 5,00 méter.
Kialakítása merőleges. 5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, AC-22 aszfalt alapréteg, 20 cm szórt alap FZKA0/45,
20 cm ágyazat.
Autóbuszöböl:
Felállási hossz 20,00 méter, burkolat szélessége 3,00 méter, szegély hajlása bejáratnál 1:7, kijáratnál 1:5,
peron hossza 20,00 méter, peron szélessége 2,50 méter. 10 cm térkő, 3 cm ágyazat, 20 cm bazalt beton, 25
cm ágyazat.
Járda:
Hossza 160,00 méter, szélessége 2,50 méter
Gyalogos-átkelőhelyek:
0+009 km és 0+193 km szelvényekben, felállóhely mérete 2,50 x 3,00 méter
Csapadékvíz elvezetés:
D 500 mm KG-PVC csatorna 177,00 méter, D 200 KG-PVC bekötés 39 méter, D 200 KG-PVC bekötés
parkolónál 14 méter, D 100 cm akna 9 db, 50x50 cm víznyelő akna 8 db
A beruházás megvalósítása építési engedély köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben 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 a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben
értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget
az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max.
36 hónap) 10
2 Az M1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
3 Az M1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018
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: Kerékpárút építése Zirc és Kardosrét között
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:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 319799205
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 319479148
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bontási- és
építéselőkészítési munkák költségvetési fejezet egyes tételei, alépítményi munkák összesen
költségvetési fejezete egyes tételei, felépítményi munkák összese költségvetési fejezet egyes
tételei, vízépítési munkák összes költségvetési fejezet egyes tételei, támfalépítési munkák összesen
költségvetési fejezet egyes tételei, Folytatást lásd: VI.1.5) További információk pont.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:

Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: TIC Közlekedési Infrastruktúra Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83151835
Postai cím: Alkotás Utca 50. C. ép. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25003440243
Hivatalos név: VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56617250
Postai cím: Kádártai Út 27
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14928978219
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
Hivatalos név: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88162621
Postai cím: Agostyáni Út 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12581799211
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443
Hivatalos név: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20162476
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26739919243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Alkotmány utca közlekedésbiztonsági korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 63259398
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60340205
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: Felvonulási
létesítmények költségvetési fejezet egyes tételei, dúcolás, földpartmegtámasztás költségvetési
fejezet egyes tételei, víztelenítés költségvetési fejezet egyes tételei, irtás, föld és sziklamunka
költségvetési fejezet egyes tételei, falazás és egyéb kőműves munkák költségvetési fejezet egyes
tételei, Folytatást lásd: VI.1.5) További információk pont.

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: TIC Közlekedési Infrastruktúra Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83151835
Postai cím: Alkotás Utca 50. C. ép. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25003440243
Hivatalos név: VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56617250
Postai cím: Kádártai Út 27
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14928978219
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
Hivatalos név: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88162621
Postai cím: Agostyáni Út 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12581799211
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443
Hivatalos név: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20162476
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26739919243
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:
2019/12/06 (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:
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk pont folytatása az 1. rész tekintetében: közműépítési
munkák összesen költségvetési fejezet egyes tételei, forgalomtechnika összesen költségvetési fejezet
egyes tételei, ideiglenes forgalomtechnikai munkák költségvetési fejezet egyes tételei, befejező munkák
költségvetési fejezet egyes tételei, vasútépítési munkák költségvetési fejezet egyes tételei, közvilágítás
kiépítés költségvetési fejezet egyes tételei, építési anyagok fuvarozása.
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk pont folytatása a 2. rész tekintetében: közmű csatornaépítés
költségvetési fejezet egyes tételei, útburkolat alap és makadámburkolat készítése költségvetési fejezet
egyes tételei, kőburkolat készítése költségvetési fejezet egyes tételei, bitumenes alap és makadámburkolat
készítése költségvetési fejezet egyes tételei, út- és vasúti pályatartozékok készítése költségvetési fejezet
egyes tételei, építési anyagok fuvarozása.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (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

Balassagyarmat Város Önkormányzata (9198/2020)
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: Balassagyarmat Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86802022
Postai cím: Rákóczi fejedelem Út 12.
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csach Gábor Lóránt
Telefon: +36 35505925
E-mail: pmester@balassagyarmat.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balassagyarmat
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új iparterületek kialakítása Balassagyarmaton
Hivatkozási szám: EKR001590872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45220000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedélyek
és kiviteli tervek alapján Balassagyarmat ipari övezetének területén kialakítandó új iparterületek
feltárást biztosító közlekedési út és egyéb infrastruturális létesítmények, valamint az iparterületek
megközelítését elősegítő városi tehermentesítő út és kapcsolódó közművek kivitelezési
munkálatainak elvégzése képezi a közbeszerzés tárgyát.
Főbb tájékoztató mennyiségek:
1. rész: Új ipari terület feltáró útjának kivitelezése. Az építési beruházás az alábbi infrastrukturális
létesítményekre terjed ki:
- útépítés,
- csapadékvíz elvezetés
- villamos fogyasztásmérés,
- távközlési létesítmények,
- vízellátás és szennyvízelvezetés.
2. rész: Tehermentesítő út kivitelezése. Az építési beruházás az alábbi infrastrukturális
létesítményekre terjed ki:
- útépítés, járdaépítés
- buszöböl kialakítása
- csapadékvíz elvezetés
- közvilágítás,
- vízellátás,
- telekommunikáció.

A feladatok teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, hatósági engedélyek,
a kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
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:
08179 / 2020 (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: 2020/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/10 (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: 2020/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/10 (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 eljárási cselekmény keretében kizárólag a Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglaltakkal
összefüggésben az ajánlattételi határidő hosszabbítására kerül sor.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Békéscsabai Tankerületi Központ (9214/2020)
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: Békéscsabai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76862131
Postai cím: Kiss Ernő Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bekescsaba@kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://bekescsaba@kk.gov.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6-16-2017-00045 Fejl. eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000455992020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39162110-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Beszerzésre kerül 419 darab eszköz. A beszerzésre kerülő készségfejlesztő-, érzékszervi fejlesztő-,
kommunikációs fejlesztő-, mozgáskoordinációs,- és képességfejlesztő, valamint sporteszközök
hozzájárulnak a tanulók egyéni fejlődéséhez a kommunikáció, a mozgásnevelés, az érzékelésészlelés és az értelem fejlesztése, kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés, az
érzelmi és szociális nevelés valamint az önellátás, önkiszolgálás területén. Elősegítik az integrált
nevelés-oktatásban részesülő, sajátos nevelési igényű tanulók színvonalas rehabilitációját, valamint
alkalmasak a mozgás-és érzékszervi fogyatékossággal, a részképesség súlyos zavarával küzdők,
valamint autizmussal élők hatékony és minőségi habilitációjához, rehabilitációjához.
A módszertani segédletek alkalmasak a korrekt diagnózis megalapozására, a folyamatdiagnózis
felállítására, segítik a mindennapi munkát a csoportos és egyéni foglalkozások során. A bútorok,
elektronikai eszközök és kiegészítők lehetővé teszik, hogy a fejlesztő oktatás-nevelés megfelelő,
modern környezetben valósuljon meg.
1. rész: Módszertani segédletek:
Teszt és kézikönyv 3 készlet,
szűrőeljárás 10 db,
világjáték tesztkészlet 2 db,
Photo SET 2 készlet
2. rész: Készségfejlesztő eszközök:
Bee-bot robot-méhecske- programozható játékrobot 5 db
Plukkido Land 1 db
60 db-os UJJbáb-készlet állvánnyal 1 készlet
Thera Bolly-Cupilabda 1 készlet
Wesco Nagy válogató készlet 1 készlet

Wesko Nagyméretű vizes és homokozó asztal (56cm) 1 db
Súly hengerek 1 készlet
Almafa-számoló 1 csomag
Hangszer készlet – virágok 1 készlet
Színfelismerő és formaválogató csipeszes játék 1 készlet
Okoskocka család 2 db
Betűfidix eszközcsalád 1 db
3. rész: Érzékszervi fejlesztő eszközök
Sarok készlet 1 db
Óriás színváltó tojás 1 db
Optikai szálas fényfal 1 db
Wi-Fi LED Spotlight 1 db
Masszázsmatrac 1 db
Érzékelő korongok 3 készlet
Xilofon (2 oktávos, kromatikus) 1 db
Tapintós memória 2 készlet
Nagy talpérzékelő korong készlet 1 készlet
Érzékelő korong szett nagy 1 készlet
Érzékelő kéz- és lábnyom készlet 2 készlet
Csengőlabda 55 cm 2 db
Ritmuskészlet (26 db-os) 1 készlet
4. rész: Kommunikációs fejlesztő eszközök
BIG STEP-BY-STEP WITH LEVELS - MULTI-COLOR 3 db
BIGMACK COMMUNICATOR - MULTI-COLOR 6 db
LITTLE STEP-BY-STEP - MULTI-COLOR 5 db
BIG RED TWIST 4 db
SMART-NAV AT PACKAGE FEJEGÉR 5 db
QUHA ZONO GYROSCOPIO 3 db
BIGTRACK USB- LARGE TRACKBALL MOUSE 3 db
Hangkontroll hallásélesítő készülék 1 db
GOTALK 9+ 3 db
PARTNER PLUS ONE 3 db
LARGE LENS SWITCH 3 db
DUAL SWITCH LATCH AND TIMER(SLAT) 3 db
Timetimer MOD 2 db
TWIN TALK AND PLAY 1 db
Ö.T.V.E.N. 7 db
TALKING PHOTO ALBUM DELUXE 5 db
TIMETIMER AUDIBLE MEDIUM 7 db
ITALK2 COMMUNICATOR 5 db
GOTALK 20+ 3 db
GOTALK 4+ 5 db
5. rész: Mozgáskoordinációs-, képességfejlesztő eszközök
Asztali olló 2 darab
Ülőforgós Gonge 2 darab
Forgató 1 darab
Masszírozó szőnyeg 3 darab
Lépőkő – Érzékelő korongok – Gonge 1 készlet
Folyó egyensúlyozó – Gonge 2 darab
Fizió-aktív labda 2 darab
Aktív Labda 2 darab
Ayres háló 2 darab
Csiga kötél Ayres hálóhoz 2 darab
Fészekhinta 1 darab
Mérleghinta 1 darab
Forgóhinta 1 darab
Lengőhíd 1 darab
Mászóka 1 darab
Érzékelő kéz és lábnyom készlet 2 készlet
Gonge Egyensúlyozó Tölcsér 4 darab

Gördeszka - minden irányba gördülő Szuperdeszka 22 darab
Bobocar, kék 7 darab
Labdafürdő medence 1 darab
Medencefeltöltő Labda (150 db/csomag) 10 csomag
Egyensúlyozó készlet (10db-os) 2 készlet
Szivacsos tornaszer (11 részes) 1 készlet
Puha labda 18 cm 2 csomag
Bobocar, Tűzpiros 1 darab
Taktilis ösvény 1 darab
SCOGYM készlet (49 darabos) 1 készlet
SCOGYM készlet (45 elemes) 1 készlet
Wesco Kis sarokmedence 1 darab
Wesco Akadálykészlet 1 készlet
Wesco Egyensúly blokkmodul készlet 1 készlet
Wesco Pihenő blokkmodul készlet 1 készlet
Wesco Maxi készlet gördülő deszka 1 készlet
Wesco Bóják 1 csomag
Wesco Kugli 1 készlet
Fészekhinta 1 darab
Billenő rácshinta 1 darab
Nathan Nagy kék labda 1 darab
Bilibo 2 darab
Billegő deszka 2 darab
Billenő tárcsa szett 2 szett
Csepphinta 2 darab
Gonge Egyensúlyozó mintás félgömb 1 szett
Egyensúlyozó kövek 1 készlet
Hegycsúcs fejlesztő játék 1 készlet
Folyami kövek 1 készlet
Mozgáskotta - optimum készlet 1 készlet
Mozgáskotta - start készlet 2 készlet
Pedál roller 8 darab
Wesco Bébi modulok Négyzet párna (243104503) 2 darab
Wesco Blokkmodulok Félkocka (243104503) 2 darab
Wesco Blokkmodulok Kis kocka (243104506) 2 darab
Wesco Blokkmodulok Tégla (243104507) 2 darab
Wesco Blokkmodulok Féltégla (243104508) 2 darab
Wesco Blokkmodulok Enyhe lejtő (243104513) 2 darab
Wesco Blokkmodulok Trapéz (243104514) 2 darab
Wesco Blokkmodulok Enyhe hullám (243104519) 2 darab
Wesco Blokkmodulok Fél hatszög (243104509) 2 darab
Wesco Blokkmodulok Két lépcső (243104515) 2 darab
Wesco Blokkmodulok Henger (243104502) 2 darab
Wesco Blokkmodulok Kis hullám (243104520) 2 darab
Wesco Blokkmodulok 4 hullám matrac (243104523) 2 darab
Wesco Blokkmodulok Fél-Hold (243104553) 2 darab
Wesco BébiBebúj-lak Viadukt készlet (243139809) 2 készlet
6. rész: Bútorok
IKEA PELLO Hintaszék/fotel 2 darab
Babzsákfotel 3 darab
IKEA KRITTER Gyerekszék (fehér) 4 darab
IKEA KRITTER Gyerekasztal (fehér) 1 darab
IKEA TROFAST Tárolókombináció (498.575.43) 1 darab
IKEA PS LÖMSK Forgófotel 1 db
7. rész: Elektronika és kiegészítők
ELITESCREEN 150" (16:9) MANUAL M150XWH2 Vetítővászon - Mennyiség: 4 darab
SONY ZSPE60B.CET CD-s rádió 10 darab
JHR - X8 Hordozható hangfal - Karaoke mikrofonnal, 250 W, Bluetooth 27 darab
Mesediavetítő készlet (UFO) 3 darab
Univerzális bluetooth billentyűzetes tablet tok 10.1" 50 darab

PHILIPS BTM1360/12 Mikro zenei rendszer 1 darab
Huawei Swan hangszóró 23 darab
8. rész: Sporteszközök
- Trambulin 11 darab
- Tornaszőnyeg (kék bevonattal) 2 darab
- Bordásfal (szobai) 2 darab
- Gerenda (3 db/készlet) 2 készlet
- Wesco Leérkező szőnyeg 1 darab
A beszerzendő eszközök részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció
elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás (árazatlan költsv. – eszközlisták) tartalmazzák
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:
08453 / 2020 (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: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2020/05/25
Helyesen:
2020/06/03
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Fülöpjakabi Községgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (9134/2020)
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: Fülöpjakabi Községgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36694444
Postai cím: Alkotmány Utca 1
Város: Fülöpjakab
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burján Szilárd
Telefon: +36 703378598
E-mail: fulopkekkozseggazdkft@gmail.com
Fax: +36 76587629
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fulopjakab.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Inkubátorház létesítése Fülöpjakabon
Hivatkozási szám: EKR000246862020
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) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A fejlesztés egy olyan inkubátorház létrehozására irányul, amely két fő részből fog állni. Egyrészről
mezőgazdasági üzemrészben zöldség, gyümölcs betermelés utáni előkészítő munkák és átmeneti
hűtött tárolás lehetséges. Másik funkció egy speciális gépgyártó üzemrész kialakítása, mely a
környék piaci igényeit figyelembe véve került kialakításra. Az épület bruttó alapterülete 1166m2,
építménymagasság 8,73m. Ebből mezőgazdasági üzemrész bruttó 118m2.(ebből hűtőkamra bruttó
20m2). A speciális gépgyártóüzem egy bruttó 800m2 üzemcsarnokból, 2 db bruttó 12-15m2 irodából
és egy bruttó 20m2 öltöző/wc egységből áll.
Új bekötő út létesül a főútról, a telekre való bejutás innen megoldott. A közúti csomópontokat és
telken belüli közlekedést pótkocsis szerelvényekre kell méretezni. A speciális gépgyártó üzembe
a szerelvények beállnak. Az épület mellett az épület teljes hosszában, 30 m szélességben burkolt
felületet kell létrehozni a pótkocsis szerelvények megfelelő mozgása érdekében. Itt helyezendőek el
a személygépkocsi parkolók is.
A TOP-1.1.2-es kódszámú pályázati követelményeknek meg kell felelni. A külső területeket és
a csarnok földszintjét akadálymentesen kell kialakítani. Ennek megfelelően minden bejáratot
akadálymentesen kell kialakítani. Akadálymentes parkolók az épület bejáratához közel megoldott. Az
emelet akadálymentes kialakítása nem elvárás, az emeleti részeken tároló helyiségek találhatóak. A
földszinten akadálymentes wc-öltöző kerüljön kialakításra zuhanyzási lehetőséggel.
A terület közműellátása jelenleg nem biztosított, az új létesítmény közműigénye a meglévő
közműhálózatokról új bekötések létesítésével kerül kielégítésre! A burkolt útfelületek vízelvezetése
többnyire víznyelőkön keresztül szikkasztó rendszerbe történik
DARU fesztáv - 20 m, teherbírás: 5t, emelési magasság : 6.62 m
Részletes leírás a csatolt dokumentációban.
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2020/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/08 (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: 2020/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/08 (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:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a határidő hosszabbítás indoka a Kbt. 114. § (6)
pontja, amely alapján a beérkezett kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja észszerű
határidőben megadni, amely során a költségvetés, mint a hirdetményben közzé nem tett adat is
pontosításra kerül.
Az előzményi hirdetmény (ajánlati felhívás) száma: KÉ-8036/2020.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Kiskunhalas Város Önkormányzata (9193/2020)
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: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85845763
Postai cím: Hősök Tere 1 1
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dervaderics-Kurucz Brigitta
Telefon: +36 77523118
E-mail: kurucz.b@kiskunhalas.hu
Fax: +36 77423 612
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunhalas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason
Hivatkozási szám: EKR000125822020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason
1. rész: Szociális társasház felújítása
6400 Kiskunhalas, Erzsébet királyné tér 8. sz. alatti 2603/1 hrsz. ingatlanon lévő meglévő szociális
társasház felújítása:
Mind az 55 lakás vonatkozásában:
Az épület külső - belső felújítását, korszerűsítését, az épület külső utólagos hőszigetelését,
zárófödém (lapos tető) hőszigetelését, nyílászáró cseréjét, fűtés korszerűsítését, épület körüli
burkolat felújítását terveztük. A földszinti falak utólagos falátvágásos vízszigetelését el kell végezni.
A lakáson belüli meglévő válaszfalak elbontásra kerülnek és helyette új válaszfal készül a födémhez
kiékelve. A korábbi szellőzők szintén elbontásra kerülnek és helyette új fal dobozolásban elhelyezett
szellőző kürtő épül lakásonként, melybe a konyha és a fürdő helyiség szellőztetése kerül bekötésre.
A fürdőszobában csempeburkolat alatt és a konyhai mosogató csempeburkolata alatt a használati
víz ellen folyékony fóliaszigetelést kell készíteni. A földszinti fürdőszobai szanitereket mind cserélni
kell. A földszinti új válaszfalak kerámia válaszfalak lesznek 10 cm vastagsággal és úgy kerülnek
visszafalazásra, hogy a konyha és a lakószoba között fal nem készül. Az emeleti lakások válaszfalai
nem lesznek felújítva, de a konyha és a lakószoba összenyitása miatt a két helyiség közötti válaszfal
szakasz elbontásra kerül. A lakások bejárati ajtói mind cserélve lesznek 90/210 méretű ajtóra,
melyek biztonsági zárral szereltek legyenek.
A közlekedő folyosón a mennyezet alatt gipszkarton álmennyezetet kell készíteni a gépészeti és
elektromos vezetékek elhelyezése végett. El kell készíteni az épület homlokzati hőszigetelését
14 cm hőszigeteléssel, lábazatnál 14 cm vastag expert fix, a lapos tető hőszigetelését és új
vízszigetelését, homlokzati nyílászárók cseréjét. Az épület főbejárata előtt 120 cm szélességben
bronz színű jégálló polikarbonát előtető készül fa tetőszerkezetre, mely szerkezet folytatásaként,

de attól elkülönítve egy a terven jelezett kialakítással pergola fedés készül, mely pergola gerendák
tetejét csapadék elleni védelem miatt antracit színű bevonatos fémlemezzel kell fedni, egy oldali
enyhe lejtéssel.
A földszint teljes (lakások, folyosó, előtér, átjáró, szélfogó stb.) alapterülete: 911,39 m2, melyből a
lakások összes alapterülete: 772,62 m2.
Az 1. emelet teljes (lakások, folyosók, előtér, szárító, mérő helyiség stb.) alapterülete: 915,48 m2,
melyből a lakások összes alapterülete: 787,23 m2.
2. rész: Leromlott városi területek rehabilitációja
Szociális családi házak és a hozzájuk tartozó közterületek felújítása:
Érintett ingatlanok:
- 6400 Kiskunhalas, Sáros u. 5. 83,03 m2
- 6400 Kiskunhalas, Sáros u. 11. 47,01 m2
- 6400 Kiskunhalas, Zerge u. 3. 223,12 m2
- 6400 Kiskunhalas, Zerge u. 11. 64,76 m2
- 6400 Kiskunhalas, Harangos tér 16. 65,26 m2
- 6400 Kiskunhalas, Harangos tér 18. 85,61 m2
További mennyiségek:
- Konyha összesen: 78,68 m2
- Fürdőszoba, WC összesen: 48,65 m2
- Szoba összesen: 254,48 m2
Az ingatlanokban a meglévő elektromos hálózatot vissza kell bontani, újra ki kell építeni.
Kártyás villanyórákat kell felszerelni.
A vízmérőórákat kártyás mérőórára kell cserélni.
Az ingatlanokban a meglévő vízellátási és csatornázási rendszert fel kell újítani, szükség esetén újjá
kell építeni.
A fürdőszobákban a minimális szanitereket, szerelvényeket fel kell szerelni.
A meglévő kéményeket vissza kell bontani, helyettük minimum 1 db biztonsági és energetikailag
megbízható előregyártott kerámia betétes hőszigetelt kéményt kell beépíteni.
A burkolattal nem rendelkező, vagy elhasználódott burkolatú helyiségeket új kerámia burkolattal kell
ellátni.
A felújítási munkálatokat követően a lakások belső festését el kell végezni.
A lakások homlokzata és födéme új hőszigetelést kap, a homlokzati nyílászárókat energetikailag
megfelelőre kell cserélni.
3. rész Közterületek:
A közterületek felújításánál általános elvárás a járható és terhelhető szilárd alapokkal bíró, de nem
teherforgalomnak kitett közút kialakítása, csapadékvíz elvezetése, ill. a csapadékvizek helyben
szikkasztása.
A közterületen építendő és meglévő útszakaszok szélessége egységesen 3,00 m
- 6400 Kiskunhalas, Sáros utca: teljes terület 1 340,10 m2, ebből aszfaltos szakasz: 446,10 m2, a
kőszórással ellátott útszakasz: 246,00 m2, földút: 658,00 m2
Az aszfalt felületű útszakaszok mellett megoldott a csapadékvíz szikkasztás.
Az utcában ki vannak alakítva a kapubejárók és a járdák, kivéve a tervezést érintő lakássort. Ide
teljes hosszban, 167 fm hosszban 1,20 m széles járda építése
- 6400 Kiskunhalas, Zerge utca: az utca teljes egészében földút. A teljes terület 159,60 fm hosszú,
azaz 3,00 szélességgel: 479,88 m2
Az aszfalt felületű útszakaszokon kell megoldani a csapadékvíz elvezetést, mivel az út a jelenlegi
ingatlanok között egy mélyedésben húzódik. A szikkasztás csak néhány helyen megoldható. A Zerge
u. 3. sz. alatti ingatlanhoz vezető „járda” megszüntetendő, helyette út került tervezésre.
- 6400 Kiskunhalas, Harangos tér: az utca egy része kőszórásos, nagyobb része földút. Ennek
az utcának a felújítása értelmetlen a Tompa utca felújítása nélkül. Ez a rövid földút útcsatlakozás
biztosítja a Harangos tér és a szilárd útburkolatú Tó utca csatlakozását. A teljes Harangos tér és
Tompa utca hossza 410,00 fm, a földút felülete 3,00 m-rel számolva 1230,00 m2 Az út mellett a
csapadékvíz szikkasztás megoldható.
- 6400 Kiskunhalas, Sáros u. 3385/16. hrsz-on található közösségi tér kiépítése egy játszótérrel és
egy labdajátékokra alkalmas füves pályával.
A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és
az egyéb műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák.
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:
07055 / 2020 (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: 2020/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/02 (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: 2020/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/02 (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 ajánlattételi határidő módosításán kívül egyéb módosításra nem került sor.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (9225/2020)
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: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49661644
Postai cím: Than Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tánczos András
Telefon: +36 307763058
E-mail: kti@kti.hu
Fax: +36 12055951
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kti.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kti.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Klimatizálási munkák ellátása
Hivatkozási szám: EKR000360102020
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:
Klimatizálási munkák ellátása
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/08 (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: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/08 (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:
A módosítás keretében az árazatlan költségvetés pontosításra került.. Előzményi hirdetmény száma:
KÉ-6473/2020.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (9230/2020)
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: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49661644
Postai cím: Than Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tánczos András
Telefon: +36 307763058
E-mail: kti@kti.hu
Fax: +36 12055951
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kti.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kti.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Erősáramú kivitelezési munkák ellátása
Hivatkozási szám: EKR000359922020
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:
Erősáramú kivitelezési munkák ellátása.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/08 (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: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/08 (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:
A módosítás keretében az árazatlan költségvetés pontosításra került.. Előzményi hirdetmény száma:
KÉ-6472/2020.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a 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 (9147/2020)
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: 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: Kovács Ádám
Telefon: +36 42524524
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi Centrum kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000373102020
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:
Egészségügyi Centrum kivitelezése - TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 Egészségügyi Alapellátás
fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem
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:
06707 / 2020 (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: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:

2020/05/27
Helyesen:
2020/06/03
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/03 (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: 2020/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/03 (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:
Ajánlatkérő a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítására tekintettel az eredeti
hirdetményben közzétett határidőket a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján meghosszabbítja.

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (9172/2020)
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: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56532074
Postai cím: Korányi Frigyes Út 1 10886/33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szepesi Andrea
Telefon: +36 305569698
E-mail: szepesi@koranyi.hu
Fax: +36 13943521
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.koranyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.koranyi.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: FT-1285/Korányi/2020-Higiéniás eszközök besz.EFOP
Hivatkozási szám: EKR000370352020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében az intézmény részére az EFOP-1.8.21-18-2019-00043
azonosítószámú „Infekciókontroll tevékenységek fejlesztése az Országos Korányi Pulmonológiai
Intézetben” című pályázat keretében az infekciókontroll gyakorlati megvalósítását elősegítő különféle
kézhigiénés fertőtlenítő adagolók és segédeszközök, kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő
rendszer, légtechnikai fertőtlenítő rendszer és katéter szettek beszerzése. A teljesítés magában
foglalja a gyárilag új eszköz, ill. készülék leszállítását, a 4., 9., 10., 11. és 12. részek esetében azok
üzembe helyezését.
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:
07421 / 2020 (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: 2020/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/05 (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: 2020/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/05 (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 módosításra a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kerül sor. A megküldött
kiegészítő tájékoztatásokban megadottak szerint a közbeszerzési dokumentum vonatkozó pontjai
is módosulnak, különös tekintettel a szerződéstervezetben és műszaki leírásban megadottak.
Jelen korrigendum minden regisztrált gazdasági szereplő számára az EKR rendszeren keresztül
megjelenést követőn elérhetővé válik. Továbbá a módosítással érintett dokumentumok, az Ajánlati
felhívás 1.3. pontjában megadottak szerint, az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen
(https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000370352020/reszletek) korlátlanul elérhető
lesz.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Vác Város Önkormányzat (9156/2020)
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: Vác Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34102914
Postai cím: Március 15. Tér 11
Város: Vác
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Grmela Judit
Telefon: +36 27513410
E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu
Fax: +36 27513410
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vac.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde építése
Hivatkozási szám: EKR000128982020
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:
Vác, Bauer Mihály utcai bölcsőde építése.
A tervezett épületegyüttes egy földszintes kialakítású, 4 csoportszobás bölcsőde, annak kiszolgáló
funkcióival, tálaló konyhával. A bölcsőde összesen maximum 56 / 6 hónapos - 3 éves korú gyermek
foglalkoztatására alkalmas, teljes akadálymentesítéssel, akár speciális csoport számára is.
Telek mérete: 2788 m2
A tervezett épület: hasznos alapterület: 714,70 m2
Jelen beruházás építési engedélyköteles.
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:
06010 / 2020 (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: 2020/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/05 (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: 2020/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/05 (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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Arnót Község Önkormányzata (9004/2020)
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: Arnót Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57684662
Postai cím: Petőfi Sándor Út 120
Város: Arnót
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3713
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Üveges István
Telefon: +36 46200560
E-mail: arnot@arnot.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.arnot.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.arnot.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvodafejlesztés, és bölcsőde kialakítása Arnóton
Hivatkozási szám: EKR000154202020
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:
Óvodafejlesztés, és bölcsőde kialakítása Arnóton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Arnót, Dózsa Gy. u. 1 410 hrsz.
Arnót, Petőfi S. u. 120. 16 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Óvoda:
Földmunka; alapozás; vízszigetelés; hőszigetelés: épületgépészeti rendszerek; épületvillamossági
rendszerek; akadálymentesítés.
Bölcsőde
Általános adatok:
A 16 hrsz-ú ingatlan Arnót községben, a főút mellett, aszfaltozott út mentén fekszik, meglévő közút
csatlakozással. Az utcában található épületek a tervezett épülethez hasonlóak, régebbi típusú lakóházak
részben felújítva, többször is bővítve.
Hőszigetelés; bádogozás; homlokzatképzés; épületgépészet.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazták.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00037
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
08053 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I. Rész száma: Elnevezés: Óvodafejlesztés, és bölcsőde kialakítása Arnóton
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/30 (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: Solar ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42287843
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: irodakontroll75@gmail.com
Telefon: +36 706755066
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: 112991581
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: HU311 A teljesítés helye: Arnót, Dózsa Gy. u. 1 410 hrsz.
Arnót, Petőfi S. u. 120. 16 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Óvoda:
Földmunka; alapozás; vízszigetelés; hőszigetelés: épületgépészeti rendszerek; épületvillamossági
rendszerek; akadálymentesítés.

Bölcsőde
Általános adatok:
A 16 hrsz-ú ingatlan Arnót községben, a főút mellett, aszfaltozott út mentén fekszik, meglévő közút
csatlakozással. Az utcában található épületek a tervezett épülethez hasonlóak, régebbi típusú lakóházak
részben felújítva, többször is bővítve.
Hőszigetelés; bádogozás; homlokzatképzés; épületgépészet.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazták.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 112991581
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Solar ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42287843
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: irodakontroll75@gmail.com
Telefon: +36 706755066
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Eredeti szöveg:
IV. Vállalkozói díj
1. Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért
a Vállalkozó ajánlatának megfelelően a Megrendelő összesen nettó 112.991.581,- Ft, azaz
száztizenkétmillió-kilencszázkilencvenegyezer-ötszáznyolcvanegy forint + Áfa vállalkozói díjat fizet a
Vállalkozó részére.
Felek a vállalkozási díjra eső általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályban lévő ÁFA
törvénynek megfelelően számolják el. A szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz.
Módosított szöveg:
IV. Vállalkozói díj
1. Jelen szerz. II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért
a Vállalkozó ajánlatának megfelelően a Megrendelő összesen nettó 112.991.581,- Ft, azaz
száztizenkétmillió-kilencszázkilencvenegyezer-ötszáznyolcvanegy forint + Áfa vállalkozói díjat fizet a
Vállalkozó részére, amely az alábbi két részből áll
• óvoda bővítés költsége: nettó 92.768.115,- Ft + Áfa vállalkozói díj. Ezen építési munkálatok az ÁFA
törvény szerint a fordított adózás körébe tartoznak; az általános forgalmi adót a „fordított ÁFA” fizetés
szabályai szerint a Megrendelő fizeti. Az ÁFA összege 25.047.391,-Ft.
• bölcsőde építési költség: nettó 20.223.466 Ft + Áfa vállalkozói díj. Ezen építési munkálatok az ÁFA
törvény szerint az egyenes adózás körébe tartoznak; az általános forgalmi adót az „egyenes ÁFA”
fizetés szabályai szerint a Vállalkozó fizeti. Az ÁFA összege 5.460.336,-Ft.
Felek a vállalkozási díjra eső általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályban lévő ÁFA
törvénynek megfelelően számolják el. A szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz.

Eredeti szöveg:
V.
2. Megrendelő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően, az előlegszámlán kívül, 3 db
részszámlát és 1 db végszámlát (100%-os műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültségi fok
teljesítésekor) fogad be:
Előlegszámla:
- esedékessége: legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
- mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj legfeljebb 30%-a
1. részszámla:
- esedékessége: 25%-os készültségi fok elérését követően
- mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a, amelyből a kifizetett előleg összegének 50%-a
levonásra kerül
2. részszámla:
- esedékessége: 50%-os készültségi fok elérését követően
- mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a, amelyből a kifizetett előleg összegének 50%-a
levonásra kerül
3. részszámla:
- esedékessége: 75%-os készültségi fok elérését követően
- mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a
Végszámla:
- esedékessége: 100%-os műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültségi fok teljesítésekor;
- mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a
Módosított szöveg:
V.
2. A Megrendelő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően, a 2 db előlegszámlán kívül, 7 db
részszámlát és 1 db végszámlát (100%-os műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültségi fok
teljesítésekor) fogad be
Előlegszámlák:
- esedékessége: legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
- mértéke: az előleg összege mind az engedélyköteles, mind a nem engedélyköteles tevékenységek
vonatkozásában az adott típusú teljesítéshez kapcsolódó nettó vállalkozási díj legfeljebb 30%-a
Az előleg összege mind az engedélyköteles mind a nem engedélyköteles tevékenységek
vonatkozásában az adott típusú teljesítéshez kapcsolódóan kiállított első 2-2 (kettő-kettő) db
részszámla összegéből kerül levonásra 50-50%-os arányban.
1.-7. részszámla
- az 1-7. részszámla engedélyköteles/nem engedélyköteles létesítményekhez kapcsolódóan
azok 25%, 50%, 75%-os és - amelyik tevékenység készültségi foka előbb következik be- 100 %
készültségi fok elérését követően
- mértékük: az engedélyköteles/nem engedélyköteles létesítményekhez kapcsolódó nettó
vállalkozási díj 25%-a
Végszámla:
- A Váll. 1 db végszámla benyújtására jogosult az engedélyköteles/nem engedélyköteles
létesítményekhez kapcsolódóan (amelyik tevékenység készültségi foka később következik be),
annak 100% készültségi fokának elérésekor.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Az eredeti szerződésben rögzített részszámlázási lehetőség
módosítása vált szükségessé, figyelemmel arra, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötésre kerülő szerződés aláírásának időpontjában Vállalkozó által még nem
volt ismert, hogy az általuk használt számlázó program technikailag nem képes egy számlában
kezelni, illetve feltüntetni a fordított áfa hatálya alá tartozó illetve a fordított áfa hatálya alá nem
tartozó tételeket.
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: 112991581 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 112991581 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosításra a felek közötti elszámolás valamint a teljesítés megkönnyítése érdekében a
141. § (6) bekezdés alapján került sor.
A vállalkozási szerződés módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem minősül lényeges
módosításnak az alábbi indokokra tekintettel:
Jelen módosítás a vállalkozói díjat nem érinti, valamint nem jár a teljesítési határidő módosításával
sem.
A fent leírtak alapján megállapítható, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a benyújtandó
részszámlák darabszámát érinti, amely nem minősül lényegesnek.
A szerződésmódosítás Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalapja fennáll, tekintettel arra, hogy
a módosítás
a) olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző
közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét
vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja
meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez
képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
Szerződő felek a tárgyi kivitelezési szerződést egyebekben nem kívánták módosítani, és
jogviszonyukra – e szerződésmódosítással – a továbbiakban is irányadónak tekintik.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Besenyszög Város Önkormányzata (7350/2020)
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: Besenyszög Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72840647
Postai cím: Dózsa György Út 4.
Város: Besenyszög
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000941912018
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:
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044 Besenyszögi Napsugár B
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5071 Besenyszög, Hrsz.: 1397/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítása
Besenyszög Város Önkormányzata egyáltalán nem rendelkezik bölcsődével, és közvetlen
szomszédságában található kistelepüléseken, Hunyadfalván, Csataszögön, Kőteleken és a
népességszaporulatot hozó Tiszasülyön sincsen ilyen gyermekintézményi ellátás. Jelenleg Besenyszög
városi funkciójában hiányszolgáltatás a bölcsődei intézmény. A projekt keretében Besenyszögön 1 db
új, két csoportos bölcsőde kialakítása valósul meg 28 férőhellyel. Új, két csoportos bölcsőde létesül, a
vonatkozó jogszabályok, rendeletek, és „a bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai
munka részletes szempontjai” című módszertani levél, és a komplex akadálymentesítés előírásainak
megfelelően. Külső infrastruktúraként saját telken belül, 10 db szilárd burkolatú parkoló épül, melyek közül
az épülethez legközelebb eső akadálymentes kivitelű. A fedett főbejáratot egy szélfogó előtér követi. Innen
nyílik a fedett gyermekkocsi tároló. Az előtérből közelíthető meg az átadó/gyermeköltöző helyiség, a szülők

részére létesített akadálymentes WC, a vezetői iroda, valamint a gazdasági részt kiszolgáló közlekedő.
A gyermeköltöző az előtérrel egy légteret alkot, igény szerint mobil válaszfalakkal leválasztható. A
gyermeköltözőben padok, ruha-cipőtartó, pelenkázó, és felnőtt mosdó kerül beépítésre. Az átadó helyiségből
a gyermek vizesblokkon keresztül érhetőek el a csoportszobák. 4 db gyermekmosdó, 4 db gyermek WC,
zuhanyzó, csecsemőfürdető kád, pólyázó asztal, bili mosó, és tükrök, valamint tisztálkodószer tárolók
készülnek. A csoportszobákban a gyermekek maximális létszáma 14 fő/szoba. A főbejárattal szemben,
egy gazdasági közlekedőn át érhető el a gondozónői szoba, teakonyha, az alkalmazott öltöző-zuhanyzó, a
mosoda, kazánház, takarítószer tároló, játék, heverő, ágynemű, textilraktár és a konyha. A csoportszobákba
egy erre a célra kialakított közlekedőn keresztül viszik be az élelmet. A konyhában tejkonyha is található.
A játszóudvarban homokozó, pancsoló, kerti játékok, mászóka, játszóház és gyermek asztalok, székek
kerülnek elhelyezésre. A kerti játékok téli időszakban fedett, zárt tárolóban tárolhatóak. A játszóudvar
egy része burkolattal ellátott és növényzettel telepített. Az udvarból közelíthető meg a gyermek WC és a
kerti játéktároló. A telek területén elkülönített gazdasági udvart és gépjármű várakozóhelyeket alakítanak
ki. A csoportszobákhoz kapcsolódóan teljes mértékben fedett terasz épül (5 m2/fő). A terasz, illetve a
csoportszobák benapozását polikarbonát felülvilágító sávok biztosítják. A teraszhoz kapcsolódva játszó-,
pihenőterület kialakítása tervezett a szükséges közlekedő, zöldfelületekkel. Az intézmény működéséhez
szükséges tárgyi feltételek biztosítására a hatályos jogszabályoknak megfelelően, kisgyermekellátás
területén jártas szakember közreműködésével került kialakításra az eszközlista.
Kialakuló helyiségek:
Szélfogó 4,80 m2
Előtér 10,32 m2
Gyermekkocsi tároló 7,20 m2
Gyermeköltöző, átadó 21,44 m2
Vezetői iroda 12,15 m2
Akadálymentes wc 4,41 m2
Irattár lam. 6,21 m2
Gondozónői szoba, teakonyha 12,51 m2
Közlekedő I. 26,10 m2
Fürösztő, biliző, mosdó, wc 25,80 m2
Gyermekszoba I. 56,10 m2
Gyermekszoba II. 56,10 m2
Közlekedő II. 7,35 m2
Játék, ágynemű, heverő, textil 13,23 m2
Mosoda 8,82 m2
Öltöző előtér 2,25 m2
Öltözői wc 1,89 m2
Öltöző 6,24 m2
Zuhanyzó 3,42 m2
Előtér 2,16 m2
Wc 2,16 m2
Kazán 9,00 m2
Takarítószertároló 5,61 m2
Hulladéktároló 4,07 m2
Közlekedő III. 3,78 m2
Mosogató 6,88 m2
Tálalókonyha 13,23 m2
Közlekedő IV. 3,96 m2
Tejkonyha 3,90 m2
Gyermek wc, mosdó 4,62 m2
Kerti játék, matractároló 8,42 m2
Fedett 5,73 m2
Fedett terasz 135,26 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
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-1.4.1-15-JN1-2016-00044
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
12857 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044 Besenyszögi Napsugár B
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/22 (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: Maranelló-2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43986132
Postai cím: Panel Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: maranello@maranello.hu
Telefon: +36 56210237
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56521028
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 179504812
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5071 Besenyszög, Hrsz.: 1397/2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítása
Besenyszög Város Önkormányzata egyáltalán nem rendelkezik bölcsődével, és közvetlen
szomszédságában található kistelepüléseken, Hunyadfalván, Csataszögön, Kőteleken és a
népességszaporulatot hozó Tiszasülyön sincsen ilyen gyermekintézményi ellátás. Jelenleg Besenyszög
városi funkciójában hiányszolgáltatás a bölcsődei intézmény. A projekt keretében Besenyszögön 1 db
új, két csoportos bölcsőde kialakítása valósul meg 28 férőhellyel. Új, két csoportos bölcsőde létesül, a
vonatkozó jogszabályok, rendeletek, és „a bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai
munka részletes szempontjai” című módszertani levél, és a komplex akadálymentesítés előírásainak
megfelelően. Külső infrastruktúraként saját telken belül, 10 db szilárd burkolatú parkoló épül, melyek közül
az épülethez legközelebb eső akadálymentes kivitelű. A fedett főbejáratot egy szélfogó előtér követi. Innen
nyílik a fedett gyermekkocsi tároló. Az előtérből közelíthető meg az átadó/gyermeköltöző helyiség, a szülők

részére létesített akadálymentes WC, a vezetői iroda, valamint a gazdasági részt kiszolgáló közlekedő.
A gyermeköltöző az előtérrel egy légteret alkot, igény szerint mobil válaszfalakkal leválasztható. A
gyermeköltözőben padok, ruha-cipőtartó, pelenkázó, és felnőtt mosdó kerül beépítésre. Az átadó helyiségből
a gyermek vizesblokkon keresztül érhetőek el a csoportszobák. 4 db gyermekmosdó, 4 db gyermek WC,
zuhanyzó, csecsemőfürdető kád, pólyázó asztal, bili mosó, és tükrök, valamint tisztálkodószer tárolók
készülnek. A csoportszobákban a gyermekek maximális létszáma 14 fő/szoba. A főbejárattal szemben,
egy gazdasági közlekedőn át érhető el a gondozónői szoba, teakonyha, az alkalmazott öltöző-zuhanyzó, a
mosoda, kazánház, takarítószer tároló, játék, heverő, ágynemű, textilraktár és a konyha. A csoportszobákba
egy erre a célra kialakított közlekedőn keresztül viszik be az élelmet. A konyhában tejkonyha is található.
A játszóudvarban homokozó, pancsoló, kerti játékok, mászóka, játszóház és gyermek asztalok, székek
kerülnek elhelyezésre. A kerti játékok téli időszakban fedett, zárt tárolóban tárolhatóak. A játszóudvar
egy része burkolattal ellátott és növényzettel telepített. Az udvarból közelíthető meg a gyermek WC és a
kerti játéktároló. A telek területén elkülönített gazdasági udvart és gépjármű várakozóhelyeket alakítanak
ki. A csoportszobákhoz kapcsolódóan teljes mértékben fedett terasz épül (5 m2/fő). A terasz, illetve a
csoportszobák benapozását polikarbonát felülvilágító sávok biztosítják. A teraszhoz kapcsolódva játszó-,
pihenőterület kialakítása tervezett a szükséges közlekedő, zöldfelületekkel. Az intézmény működéséhez
szükséges tárgyi feltételek biztosítására a hatályos jogszabályoknak megfelelően, kisgyermekellátás
területén jártas szakember közreműködésével került kialakításra az eszközlista.
Kialakuló helyiségek:
Szélfogó 4,80 m2
Előtér 10,32 m2
Gyermekkocsi tároló 7,20 m2
Gyermeköltöző, átadó 21,44 m2
Vezetői iroda 12,15 m2
Akadálymentes wc 4,41 m2
Irattár lam. 6,21 m2
Gondozónői szoba, teakonyha 12,51 m2
Közlekedő I. 26,10 m2
Fürösztő, biliző, mosdó, wc 25,80 m2
Gyermekszoba I. 56,10 m2
Gyermekszoba II. 56,10 m2
Közlekedő II. 7,35 m2
Játék, ágynemű, heverő, textil 13,23 m2
Mosoda 8,82 m2
Öltöző előtér 2,25 m2
Öltözői wc 1,89 m2
Öltöző 6,24 m2
Zuhanyzó 3,42 m2
Előtér 2,16 m2
Wc 2,16 m2
Kazán 9,00 m2
Takarítószertároló 5,61 m2
Hulladéktároló 4,07 m2
Közlekedő III. 3,78 m2
Mosogató 6,88 m2
Tálalókonyha 13,23 m2
Közlekedő IV. 3,96 m2
Tejkonyha 3,90 m2
Gyermek wc, mosdó 4,62 m2
Kerti játék, matractároló 8,42 m2
Fedett 5,73 m2
Fedett terasz 135,26 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 291
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: 184766609
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Maranelló-2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43986132
Postai cím: Panel Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: maranello@maranello.hu
Telefon: +36 56210237
Internetcím(ek): (URL) www.maranello.hu
Fax: +36 56521028
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Vállalkozó a munkálatokat szerződés szerint folytatja, mely során 2020.04.02. napján
akadályoztatást jelentett be. Az akadályoztatás körülményeit a SARS COVID 19 vírus okán
kihirdetett veszélyhelyzet építőiparra gyakorolt hatására alapozta.
A műszaki ellenőr felülvizsgálta és megállapította az akadályoztatás fennállását, mely az egész
ország területén fennáll. Az akadályoztatás mértékét 60 nap mennyiségben Felek elfogadják
azzal, hogy a vészhelyzet további fennállása és az építőipari tevékenységet befolyásoló tényezői
megjelenése kapcsán esetleges további szerződésmódosítás lehetőségét irányozzák elő.
A műszaki ellenőr és Megrendelő is egyetért Kivitelező akadályközlésében foglaltakkal, a
veszélyhelyzet ideje alatt az építőanyag-ellátás lelassult, az építési területen nagy létszámú
munkavégzés egy időben nem ajánlott, így a kialakult helyzet a munkavégzési határidő előre nem
látható ok miatt módosul.
Felek közös akaratukból a 2019. 03.22. napon megkötött vállalkozási szerződést akadályoztatás
okán módosítani kívánják az alábbi részletekben:
2.1. Eredeti szerződésben szereplő szöveg (2. sz. módosítás után):
6. A teljesítés határideje: A szerződés hatálybalépésétől számítottan: 231. nap
2020. év 04. hó 23. nap.
2.2. Módosult szövegrész jelen szerződésmódosítás okán:
6. A teljesítés határideje: A szerződés hatálybalépésétől számítottan:231 + 60 nap, azaz 291. nap
2020. év 06. hó 22. nap.
A módosítás indoka, költségei és időigénye:
A módosítás sem műszaki sem pénzügyi változást nem eredményez, kizárólag a befejezési
határidőre van hatással. Indoka a kialakult veszélyhelyzet előre nem látható építőiparra gyakorolt
hatásai.
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: Jelen szerződés módosítását a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 141. § (1)-(8) bekezdéseiben foglalt előírásainak vizsgálata támasztja alá.
A módosítás jogszabályi alapjai:
2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) c),

141. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek - vagy az erre jogosult
valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt
rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás).
(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek
vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az
alábbiak közül bármely esetben:
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: 184766609 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 184766609 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (8975/2020)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi 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):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök beszerzése 2019
Hivatkozási szám: EKR001657382019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30213300-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Alkatrészek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1087 Budapest, Szörény u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
a.) Alkatrészek, kábelek
HDD 2TB 3.5" SAS/SATA ( NAS qnap ts-439 pro II+ compatibilis ) 4 db
HDD Min. 500GB SATA3 10 db
SSD Min. 120GB SATA3 102 db
RAM 8GB DDR4 3000MHz 52 db
CAT6 UTP patch kábel, 5m, szerelt, törésgátlóval 30 db
CAT6 UTP patch kábel, 10m, szerelt, törésgátlóval 30 db
CAT6 UTP patch kábel, 2m, szerelt, törésgátlóval 100 db
CAT6 UTP patch kábel, 1m, szerelt, törésgátlóval 100 db
NPW45-12 12V 45W 8.5Ah Zselés akkumulátor 25 db
b.) Külső HDD 2 db

Kiegészítő szójegyzék

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
07723 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Alkatrészek
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/27 (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: Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69917664
Postai cím: Kankalin Utca 13.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7451
Ország: Magyarország
E-mail: zimre.istvan@bazisinfo.hu
Telefon: +36 308816070
Internetcím(ek): (URL) www.bazisinfo.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1676850
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):

30213300-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:
30237000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1087 Budapest, Szörény u. 3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
a.) Alkatrészek, kábelek
HDD 2TB 3.5" SAS/SATA ( NAS qnap ts-439 pro II+ compatibilis ) 4 db
HDD Min. 500GB SATA3 10 db
SSD Min. 120GB SATA3 102 db

Kiegészítő szójegyzék

RAM 8GB DDR4 3000MHz 52 db
CAT6 UTP patch kábel, 5m, szerelt, törésgátlóval 30 db
CAT6 UTP patch kábel, 10m, szerelt, törésgátlóval 30 db
CAT6 UTP patch kábel, 2m, szerelt, törésgátlóval 100 db
CAT6 UTP patch kábel, 1m, szerelt, törésgátlóval 100 db
NPW45-12 12V 45W 8.5Ah Zselés akkumulátor 25 db
b.) Külső HDD 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1838000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69917664
Postai cím: Kankalin Utca 13.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7451
Ország: Magyarország
E-mail: zimre.istvan@bazisinfo.hu
Telefon: +36 308816070
Internetcím(ek): (URL) www.bazisinfo.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Az adásvételi szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A szerződés I. sz. mellékletében részletesen körülírt Informatikai eszközök közül a 3. részben a 102
db SSD típusa Kingston-ról Gigabyte-ra változik.
Az adásvételi szerződés 2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
Nettó ajánlati ár: 1.838.000 Ft
+Áfa 496.260 Ft
Összesen: 2.334.260 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 módosítás nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 10%át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1676850 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1838000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a 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 (8989/2020)
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: 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
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A lenti Inkubátorház megújítása”
Hivatkozási szám: EKR000316822019
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:
Inkubációs terek kialakítása, fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:

45233250-6
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45331100-7
45331110-0
45421100-5
45453100-8

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Lenti város közigazgatási területe, különösen a következő
hrsz: 401/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. részajánlati kör: Inkubációs terek kialakítása, fejlesztése
Inkubációs terek kialakítása, fejlesztése (HRSZ 401/2 telken álló inkubátorházban)
&#61485; Egy jelenleg irodaként funkcionáló 25,5 nm-es földszinti helyiség, továbbá az emeleten ta-lálható,
45,6 nm-es oktatóterem és annak 11,4 nm-es előtere közös használatú inkubációs térré alakul,
Beltéri korszerűsítés (HRSZ 401/2 telken álló inkubátorházban)
&#61485; hangszigetelés kerül az irodákat elválasztó gipszkarton falakra,
&#61485; ahol szükséges, megvalósul az irodák és az épület egyéb helyiségeinek gépészeti felújítá-sa (vízés elektromos vezetékek, fűtési rendszer, almérők elhelyezése),
&#61485; cserére kerülnek a beltéri nyílászárók, továbbá az elhasználódott, illetve a felújítás-korszerűsítés
során nem megvédhető beltéri burkolatok, a nem burkolt felületeket újra-festik,
&#61485; felújításra kerül az épületbe vezető lépcső és a lépcsőház
Akadálymentesítés (HRSZ 401/2 telken álló inkubátorházban)
&#61485; az épületbe kerekesszékkel történő bejutást lehetővé tevő rámpa kerül kiépítésre az épü-let két
szárnyán
&#61485; az emeleten található – jelenleg oktatóterem, a fejlesztés után inkubációs térként működő –
helyiség és az emeleti irodák akadálymentes megközelíthetősége érdekében lift kerül beépítésre,
&#61485; mozgáskorlátozottak számára is használható WC kerül kialakításra,
&#61485; felújítással arányos infokommunikációs akadálymentesítést valósítunk meg az épületben,
Energiahatékonysági korszerűsítés (energetikai szakvélemény korszerűsítési javaslatával összhang-ban,
HRSZ 401/2 telken álló inkubátorházban)
&#61485; új, 3 rétegű kültéri nyílászárók kerülnek beépítésre,
&#61485; megvalósul a homlokzat és a padlástér hőszigetelése,
&#61485; kazánok cseréje hatékonyabb, kondenzációs kazánokra,
&#61485; nyitott közlekedők zárt terekké alakítása,
&#61485; a főbejárat átépítésre kerül
Megújuló energia
&#61485; elektromos áramot termelő napelem kerül elhelyezésre az épület tetején (HRSZ 401/2 tel-ken)
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka az I. részajánlati körben
engedélyköteles.
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség részletes
meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szol-gáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell
alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez eset-ben azonban
az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az
egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fo-gadja el
azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól
akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 220
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-1.1.2-16-ZA1-2017-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
12717 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Inkubációs terek kialakítása, fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37829740
Postai cím: Béke Utca 40
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
E-mail: leko@lekokft.hu
Telefon: +36 92551380
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: 142555081
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

Fő tárgy:

09332000-5

További tárgyak:

45233250-6

Kiegészítő szójegyzék

45300000-0
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45331100-7
45331110-0
45421100-5
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Lenti város közigazgatási területe, különösen a következő
hrsz: 401/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

I. részajánlati kör: Inkubációs terek kialakítása, fejlesztése
Inkubációs terek kialakítása, fejlesztése (HRSZ 401/2 telken álló inkubátorházban)
&#61485; Egy jelenleg irodaként funkcionáló 25,5 nm-es földszinti helyiség, továbbá az emeleten ta-lálható,
45,6 nm-es oktatóterem és annak 11,4 nm-es előtere közös használatú inkubációs térré alakul,
Beltéri korszerűsítés (HRSZ 401/2 telken álló inkubátorházban)
&#61485; hangszigetelés kerül az irodákat elválasztó gipszkarton falakra,
&#61485; ahol szükséges, megvalósul az irodák és az épület egyéb helyiségeinek gépészeti felújítá-sa (vízés elektromos vezetékek, fűtési rendszer, almérők elhelyezése),
&#61485; cserére kerülnek a beltéri nyílászárók, továbbá az elhasználódott, illetve a felújítás-korszerűsítés
során nem megvédhető beltéri burkolatok, a nem burkolt felületeket újra-festik,
&#61485; felújításra kerül az épületbe vezető lépcső és a lépcsőház
Akadálymentesítés (HRSZ 401/2 telken álló inkubátorházban)
&#61485; az épületbe kerekesszékkel történő bejutást lehetővé tevő rámpa kerül kiépítésre az épü-let két
szárnyán
&#61485; az emeleten található – jelenleg oktatóterem, a fejlesztés után inkubációs térként működő –
helyiség és az emeleti irodák akadálymentes megközelíthetősége érdekében lift kerül beépítésre,
&#61485; mozgáskorlátozottak számára is használható WC kerül kialakításra,
&#61485; felújítással arányos infokommunikációs akadálymentesítést valósítunk meg az épületben,
Energiahatékonysági korszerűsítés (energetikai szakvélemény korszerűsítési javaslatával összhang-ban,
HRSZ 401/2 telken álló inkubátorházban)
&#61485; új, 3 rétegű kültéri nyílászárók kerülnek beépítésre,
&#61485; megvalósul a homlokzat és a padlástér hőszigetelése,
&#61485; kazánok cseréje hatékonyabb, kondenzációs kazánokra,
&#61485; nyitott közlekedők zárt terekké alakítása,
&#61485; a főbejárat átépítésre kerül
Megújuló energia
&#61485; elektromos áramot termelő napelem kerül elhelyezésre az épület tetején (HRSZ 401/2 tel-ken)
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka az I. részajánlati körben
engedélyköteles.
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség részletes
meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szol-gáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell
alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez eset-ben azonban
az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az
egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fo-gadja el
azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól
akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 220
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: 142555081
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37829740
Postai cím: Béke Utca 40
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
E-mail: leko@lekokft.hu
Telefon: +36 92551380
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
II.1. A Megrendelő, a műszaki ellenőr és Vállalkozó a szerződés megkötését követően, 2018.
augusztus 7. napján megtartott kooperáción egyeztetést folytattak az építési beruházások, valamint
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapján az árazott költségvetés
tételei tekintetében, amelynek során a felek a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítették.
A felek az egyeztetésen a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel
műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyeztek meg.
A felek rögzítik, hogy a szerződés megkötését követően a szerződés teljesítése során a Vállalkozó
a jelen szerződésmódosítás mellékleteiben részletezett tételek vonatkozásában olyan beépítendő
anyagot, berendezést épít be, amely eltér a közbeszerzési dokumentumokban megadott anyagoktól,
berendezéstől, gyártmánytól.
A Vállalkozó a műszaki ellenőr kérésének megfelelően csatolta a beépített anyagok, berendezések,
gyártmányok műszaki dokumentációit, leírásait, mely alapján a műszaki ellenőr megállapította, hogy
a megajánlott anyag, berendezés, gyártmány műszaki színvonala eléri vagy meghaladja a műszaki
leírásban megadottakat.
II.2. A felek a szerződésmódosítás II.1. pontja tekintetében rögzíteni kívánják, hogy a szerződés
feltételeitől való eltérés a gazdasági egyensúlyra nincs hatással és a szerződés általános jellegét
sem változtatja meg.
A Megrendelő és a műszaki ellenőr is megvizsgálta, hogy a II.1. pontban meghatározott és
jelen szerződésmódosítás 2. sz. mellékletében részletezett eltérés kihatással volt-e a szerződés
gazdasági egyensúlyára és a szerződés mellékletét képező nyilatkozatok alapján megállapította,
hogy az egyenértékű eltérések a műszaki tartalom változásához és csökkenéséhez nem vezettek,
a II.1. pontban meghatározott és jelen szerződésmódosítás 2. sz. mellékletében részletezett eltérés
a Vállalkozó javára nem változtatatta meg a szerződés gazdasági egyensúlyát az alábbi indokokra
tekintettel.
A felek rögzítik, hogy a szerződésben rögzítésre került, hogy a Megrendelő és Vállalkozó az
építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
28. §-a alapján a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek
az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel
műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: II.1. A Megrendelő, a műszaki ellenőr és Vállalkozó a szerződés
megkötését követően, 2018. augusztus 7. napján megtartott kooperáción egyeztetést folytattak
az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.
§-a alapján az árazott költségvetés tételei tekintetében, amelynek során a felek a beépítésre kerülő
egyes tételeket véglegesítették.
A felek az egyeztetésen a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel
műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyeztek meg.
A felek rögzítik, hogy a szerződés megkötését követően a szerződés teljesítése során a Vállalkozó
a jelen szerződésmódosítás mellékleteiben részletezett tételek vonatkozásában olyan beépítendő
anyagot, berendezést épít be, amely eltér a közbeszerzési dokumentumokban megadott anyagoktól,
berendezéstől, gyártmánytól.
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: 142555081 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 142555081 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (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

Nagykanizsai Szakképzési Centrum (8961/2020)
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: Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16489714
Postai cím: Erdész Utca 30
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mezei László
Telefon: +36 93510251
E-mail: centrum@nagykanizsaiszc.hu
Fax: +36 93900252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagykanizsaiszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezési szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000024042019
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
1 - Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: A Nagykanizsai Szakképzési Centrum tagintézményeiben és
egyéb Ajánlatkérővel egyeztetett helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések
Pályaorientációs műhelyfoglalkozások: 30 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 20 fő
Pályaorientációs nap középiskolásoknak: 6 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 60 fő/intézmény
Szakmabemutató napok általános iskolák számára: 2 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 70 fő
Intézmények közötti tapasztalat megosztó workshop: 5 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 25 fő
Kihelyezett szülői értekezlet: 12 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 40 fő
(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: 480

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: GINOP-6.2.3-17-2017-00019 pályázat
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
03830 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1 - Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Total Tender Team Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66818560
Postai cím: Király Utca 39/B
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu
Telefon: +36 302683321
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: 8307080
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):

79952000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: A Nagykanizsai Szakképzési Centrum tagintézményeiben és
egyéb Ajánlatkérővel egyeztetett helyszíneken.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések
Pályaorientációs műhelyfoglalkozások: 30 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 20 fő
Pályaorientációs nap középiskolásoknak: 6 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 60 fő/intézmény
Szakmabemutató napok általános iskolák számára: 2 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 70 fő
Intézmények közötti tapasztalat megosztó workshop: 5 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 25 fő
Kihelyezett szülői értekezlet: 12 alkalom, várható létszám alkalmanként max. 40 fő
(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: 2019/02/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8307080
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Total Tender Team Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66818560
Postai cím: Király Utca 39/B
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu
Telefon: +36 302683321
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A koronavírussal összefüggő egészségügyi veszélyhelyzet miatt Ajánlatkérő (Megrendelő) nem tudja
a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi feltételeket biztosítani. A kialakult helyzet miatt a
rendezvények megtartásához szükséges személyi részvétel átmeneti jelleggel nem biztosítható, így
Szerződő Felek az Alapszerződés 5.1. pontjában meghatározott
teljesítési határidőt közös megegyezéssel a 2020. május 29. dátumhoz képest meghosszabbítják
2020. november 30-ig.
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 koronavírussal összefüggő egészségügyi veszélyhelyzet
miatt Ajánlatkérő (Megrendelő) nem tudja a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi
feltételeket biztosítani. A kialakult helyzet miatt a rendezvények megtartásához szükséges személyi
részvétel átmeneti jelleggel nem biztosítható, így Szerződő Felek az Alapszerződés 5.1. pontjában
meghatározott
teljesítési határidőt közös megegyezéssel a 2020. május 29. dátumhoz képest meghosszabbítják
2020. november 30-ig.
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: 8307080 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 8307080 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Nyerte ajánlattevő egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (8938/2020)
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: Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38166394
Postai cím: Külsőmező 15.
Város: Tápiószele
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2766
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Csákó Ildikó
Telefon: +36 306356763
E-mail: icsako@mail.nodik.hu
Fax: +36 53380072
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nodik.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nodik.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: parcellakombájn beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001376162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16340000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
parcellakombájn beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16340000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2766 Tápiószele, Külsőmező 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db parcellakombájn, aminek a motorteljesítménye minimum 35 lóerő. A beszerzés tárgyának további
részletes műszaki
specifikációját a Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 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: VP4-10.2.2-15
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
01694 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: NBGK/17/2020 Rész száma: Elnevezés: parcellakombájn beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/15 (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: Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31095666
Postai cím: Oláhházdűlő Tanya 10
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: retkes.gabor@tempel.hu
Telefon: +36 703458122
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: 33500000
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):

16340000-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16340000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2766 Tápiószele, Külsőmező 15.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db parcellakombájn, aminek a motorteljesítménye minimum 35 lóerő. A beszerzés tárgyának további
részletes műszaki
specifikációját a Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 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: 36515000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31095666
Postai cím: Oláhházdűlő Tanya 10
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: retkes.gabor@tempel.hu
Telefon: +36 703458122
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
- Az adásvételi szerződés tartalmazta a teljesítéssel kapcsolatos összes szerződéses feltételt,
így különösen az ellenértéket, amely a nyertes ajánlat alapján nettó 33.500.000,- Ft, azaz
Harminchárommillió-ötszázezer forint.
- Nyertes ajánlattevő 2020. április 23-án szerződésmódosítást kezdeményezett, melynek
keretében kérte, hogy az eladási árat 9% mértékkel 36.515.000,- Ft-ra, azaz Harminchatmillióötszáztizenötezer forintra módosíthassa.
- Felek megállapították, hogy
• a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének
10%-át;
• a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez;
így a jelen módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak, ezért a szerződés új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
- Fentiek alapján a Szerződés 4.1 pontjának 2. mondata az alábbira módosult:
A teljes összeg 36.515.000,- Ft + 9.859.050,- Ft ÁFA, azaz harminchatmillió-ötszáztizenötezer forint
+ kilencmillió-nyolcszázötvenkilencezer-ötven forint ÁFA, mindösszesen bruttó 46.374.050,- Ft, azaz
negyvenhatmillió-háromszázhetvennégyezer-ötven 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: - A koronavírus fertőzés veszélye miatt Magyarország Kormánya
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében veszélyhelyzetet rendelt el 2020. március 11-én. A további
szükséges intézkedésekről kiadott kormányrendeletek korlátozásai és annak gazdasági hatásai
érdemben és jelentősen befolyásolták a szerződéses kötelezettségek teljesítését. A világméretű
járvány gazdasági hatásai az Európai Unió egész területén gyártási és szállítási nehézségeket
okoztak, amelyek gyártói áremelkedésekben is megjelentek.
- A gyártóművi áremelés és forint árfolyamának importra kedvezőtlen romlása indokolta a 9%-os
áremelést.

- A közbeszerzési eljárás 2019. november 8-i indítása, a 2019. november 19-i ajánlattételi határidő,
valamint a 2020. január 15-i szerződéskötés időpontjában fenti körülmények még nem voltak előre
láthatóak.
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: 33500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 36515000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Paszab Község Önkormányzata (9149/2020)
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: Paszab Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22140823
Postai cím: Fő Út 9.
Város: Paszab
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4475
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tajthy Péter
Telefon: +36 42204700
E-mail: hivatal@paszab.hu
Fax: +36 42204700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paszab.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.paszab.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Paszab 013; 029/2.hrsz-ú kült.földutak megerősítés
Hivatkozási szám: EKR000179892020
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:
Paszab 013; 029/2.hrsz-ú kült.földutak megerősítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45220000-5

Kiegészítő szójegyzék

45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Paszab 013 hrsz., 029/2. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő létesítmények ismertetése:
A tervezési területen jelenleg 4,0 – 5,0 méter széles földút található, helyenként kétoldali, helyenként
egyoldali nyílt, földmedrű szikkasztó árkokkal.
Tervezett létesítmények ismertetése:
Földút megerősítés.
A földút megerősítés során az útkoronához tartozó padka, valamint az egy- vagy kétoldali szikkasztó árkok is
felújításra kerülnek.
I. Burkolat felújítási szakasz hossza 013 hrsz.: 1310 m

Nyomvonal növekményes szelvényjelentése
Nyomvonal neve: 013 Hrsz. Külterületi út
Leírás:
Szelvénytartomány: Kezdet: 0+000,00, Vég: 1+310,00
Szelvénylépésköz: 25,00
II. Burkolat felújítási szakasz hossza 029/2 hrsz.: 1099 m
Nyomvonal növekményes szelvényjelentése
Nyomvonal neve: 029/2 Hrsz. Külterületi út
Leírás:
Szelvénytartomány: Kezdet: 0+000,00, Vég: 1+098,62
Szelvénylépésköz: 25,00
Helyszínrajzi kialakítás
A földút megerősítés során, a meglévő földutak vonalvezetése nem módosul. A tervezett projekt keretében
jelentősebb nyomvonal korrekcióra nincs szükség.
Magassági vonalvezetés
A tervezett megerősítés során az útpálya magassági vonalvezetése kis mértékben változik.
Keresztszelvényi kialakítás - Pályaszerkezetek
Az utak keresztszelvényi kialakítása, az e-ÚT 03.01.13.18 – „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai”
Útügyi műszaki előírásnak megfelelő
Forgalmi sáv szélessége: 4,00 méter
Meglévő földpadka: 1,5 – 1,5 méter
Tervezett pályaszerkezet:
- 30 cm M56, M22 réteg kiékeléssel
- 20 cm homokos kavics réteg (nem megfelelő teherbírású helyeken, talajstabilizáció készítésére)
- Tömörített földmű
Csapadékvíz elvezetés
A tervezés által érintett területen, a csapadékvíz elvezetés, helyenként egyoldali, helyenként kétoldali,
nyílt földmedrű szikkasztó árkokkal jelenleg is megoldott.
Környezetvédelem
A kivitelezés alatt keletkező hulladékról mindvégig gondoskodni kell a „102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet a
veszélyes hulladékokról” alapján.
A kivitelezés során gondoskodni kell arról, hogy a munkahely környezetében a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben előírtakat a
tevékenység ne lépje túl. Amennyiben a zajszint túllépése várható, úgy a munkák megkezdése előtt a
Környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni. A tervezés által érintett
terület természetvédelmi és tájvédelmi területet nem érint. A tervezett létesítmények elősegítik a természetes
környezet fenntartását és megóvását.
Ideiglenes forgalomszabályozás
Az építés ideje alatti ideiglenes forgalomkorlátozást a vonatkozó szabványok szerint kell kialakítani, valamint
be kell tartani az alábbi rendeletekben foglaltakat is:
- a közúti közlekedésről szóló 16/1979. (VII.12.) KPM-BM sz. valamint a 2/1984 ( I.29.) LM-BM sz. együttes
rendeletekkel módosított 1/1975 ( II.5.) KPM-BM sz. együttes rendelete
- az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 ( XII.24.) KM sz.
rendelet
- a 9004/1982 (XII.29.) KPM-BM sz. együttes közlemény
- a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001
(I.31.) KöViM rendelet , 4/2001 KöViM rendeletet , továbbá a vonatkozó szabványban foglaltakat.
- Az építés alatti ideiglenes forgalomszabályozást, az e-ÚT 04.05.11 (ÚT 2-1.152) és az e-ÚT 04.05.12 (ÚT
2-1.119) Útügyi Műszaki Előírások alapján kell kialakítani
Végleges forgalmi rend: A földút megerősítés során, az érintett útszakaszok végleges forgalmi rendje nem
változik
Növényvédelem
A földút megerősítés, növényvédelem szempontjából védett területet nem érint.
A létesítmény megvalósítása kapcsán cserje, fa és bozótirtás, csak kis mértékben szükséges. Az útépítési
munkák befejezését követően, a kialakított földpadkákat tereprendezés és tömörítés után füvesíteni kell.
Jogerős építési engedély száma: SZ-10/UT00133-1/2020.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott
ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra

tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok 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) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
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: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-Projektazonosító: 1826830798
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06412 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Paszab 013; 029/2.hrsz-ú kült.földutak megerősítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/03 (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: TOP - PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56358656
Postai cím: Tiszafolyó út Út 17
Város: Szabolcs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4467
Ország: Magyarország
E-mail: topprojrktkft@gmail.com
Telefon: +36 203105632
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: 78434780
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:

45220000-5
45221250-9

VI.1.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Paszab 013 hrsz., 029/2. hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő létesítmények ismertetése:
A tervezési területen jelenleg 4,0 – 5,0 méter széles földút található, helyenként kétoldali, helyenként
egyoldali nyílt, földmedrű szikkasztó árkokkal.
Tervezett létesítmények ismertetése:
Földút megerősítés.
A földút megerősítés során az útkoronához tartozó padka, valamint az egy- vagy kétoldali szikkasztó árkok is
felújításra kerülnek.
I. Burkolat felújítási szakasz hossza 013 hrsz.: 1310 m
Nyomvonal növekményes szelvényjelentése
Nyomvonal neve: 013 Hrsz. Külterületi út
Leírás:
Szelvénytartomány: Kezdet: 0+000,00, Vég: 1+310,00
Szelvénylépésköz: 25,00
II. Burkolat felújítási szakasz hossza 029/2 hrsz.: 1099 m
Nyomvonal növekményes szelvényjelentése
Nyomvonal neve: 029/2 Hrsz. Külterületi út
Leírás:
Szelvénytartomány: Kezdet: 0+000,00, Vég: 1+098,62
Szelvénylépésköz: 25,00
Helyszínrajzi kialakítás
A földút megerősítés során, a meglévő földutak vonalvezetése nem módosul. A tervezett projekt keretében
jelentősebb nyomvonal korrekcióra nincs szükség.
Magassági vonalvezetés
A tervezett megerősítés során az útpálya magassági vonalvezetése kis mértékben változik.
Keresztszelvényi kialakítás - Pályaszerkezetek
Az utak keresztszelvényi kialakítása, az e-ÚT 03.01.13.18 – „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai”
Útügyi műszaki előírásnak megfelelő
Forgalmi sáv szélessége: 4,00 méter
Meglévő földpadka: 1,5 – 1,5 méter
Tervezett pályaszerkezet:
- 30 cm M56, M22 réteg kiékeléssel
- 20 cm homokos kavics réteg (nem megfelelő teherbírású helyeken, talajstabilizáció készítésére)
- Tömörített földmű
Csapadékvíz elvezetés
A tervezés által érintett területen, a csapadékvíz elvezetés, helyenként egyoldali, helyenként kétoldali,
nyílt földmedrű szikkasztó árkokkal jelenleg is megoldott.
Környezetvédelem
A kivitelezés alatt keletkező hulladékról mindvégig gondoskodni kell a „102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet a
veszélyes hulladékokról” alapján.
A kivitelezés során gondoskodni kell arról, hogy a munkahely környezetében a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben előírtakat a
tevékenység ne lépje túl. Amennyiben a zajszint túllépése várható, úgy a munkák megkezdése előtt a
Környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni. A tervezés által érintett
terület természetvédelmi és tájvédelmi területet nem érint. A tervezett létesítmények elősegítik a természetes
környezet fenntartását és megóvását.
Ideiglenes forgalomszabályozás
Az építés ideje alatti ideiglenes forgalomkorlátozást a vonatkozó szabványok szerint kell kialakítani, valamint
be kell tartani az alábbi rendeletekben foglaltakat is:
- a közúti közlekedésről szóló 16/1979. (VII.12.) KPM-BM sz. valamint a 2/1984 ( I.29.) LM-BM sz. együttes
rendeletekkel módosított 1/1975 ( II.5.) KPM-BM sz. együttes rendelete
- az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 ( XII.24.) KM sz.
rendelet
- a 9004/1982 (XII.29.) KPM-BM sz. együttes közlemény
- a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001
(I.31.) KöViM rendelet , 4/2001 KöViM rendeletet , továbbá a vonatkozó szabványban foglaltakat.
- Az építés alatti ideiglenes forgalomszabályozást, az e-ÚT 04.05.11 (ÚT 2-1.152) és az e-ÚT 04.05.12 (ÚT
2-1.119) Útügyi Műszaki Előírások alapján kell kialakítani

Végleges forgalmi rend: A földút megerősítés során, az érintett útszakaszok végleges forgalmi rendje nem
változik
Növényvédelem
A földút megerősítés, növényvédelem szempontjából védett területet nem érint.
A létesítmény megvalósítása kapcsán cserje, fa és bozótirtás, csak kis mértékben szükséges. Az útépítési
munkák befejezését követően, a kialakított földpadkákat tereprendezés és tömörítés után füvesíteni kell.
Jogerős építési engedély száma: SZ-10/UT00133-1/2020.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott
ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet 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: 250
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: 78434780
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TOP - PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56358656
Postai cím: Tiszafolyó út Út 17
Város: Szabolcs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4467
Ország: Magyarország
E-mail: topprojrktkft@gmail.com
Telefon: +36 203105632
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Paszab Község Önkormányzata ÁFA visszatérítésére nem jogosult szervezet, így jelen szerződés
tárgya szerinti építési beruházás tekintetében nem állnak fenn a fordított adózás feltételei tekintettel
arra, hogy az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (3) bekezdése
alapján a fordított adózás feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön
nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott
jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. A megkötött vállalkozási
szerződésben adminisztrációs hiba miatt tévesen került rögzítésre a fordított adózás hatálya alá
tartozás.
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 Vállalkozási szerződésmódosítás nem lényeges. Ennek a konkrét,
a jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak:
- A szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön
(részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik
ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
Jelen szerződésmódosításban jelzett indok miatt kizárólag a számlázási feltételek kerültek
módosításra, amely szerződéses elemek nem voltak bírálati (értékelési) szempontok a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban.
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: 78434780 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 78434780 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

SZATMÁRI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8422/2020)
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: SZATMÁRI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25814051
Postai cím: Jásztelki Utca 73.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán György
Telefon: +36 302063466
E-mail: urban.gyorgy@szatmari.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Polcos állványrendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001215632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42965100-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Polcos állványrendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42965100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Jásztelki u. 73.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Polcos raktári állványrendszer:
Megnevezés darabszám
1. Elektromos magasraktári komissiózó / felrakó targonca 2
2. Induktív megvezetés 1
3. soros raklapos állványrendszer 1
1. tétel: Elektromos magasraktári komissiózó / felrakó targonca
Teherbírás ca. 6500 mm emelési magasságig (600 mm súlypontnál) legalább 1600 kg
Tényleges teherbírás 10780 mm emelési magasságnál (600 mm súlypontnál) legalább ca. 1150 kg
Emelési magasság legalább 9000 mm
Emelési magasság összesen legalább 10780 mm
Építési magasság legfeljebb 6000 mm

Szerkezeti magasság max. emelésnél legfeljebb 11600 mm
Tárolási mélység 1200 mm
Fülkeszélesség legfeljebb 1500 mm
Villahosszúság 1200 mm
Max. raklapszélesség 1200 mm
Megvezetés típusa induktív
Munkafolyosószélesség
/a maximális munkafolyosószélességnél kisebb érték
értékelésre kerül/ 1710-1850 mm
Műszaki jellemzők összefoglalása
Görgözött akkumulátortér, földelőlánc és borulást gátló támasz
CAN-Bus vezérlés
Biztonsági figyelmeztető fény elöl és hátul haladáskor és süllyesztéskor
Állítható magasságú multifunkcionális kezelőpult tárolási lehetőséggel
Állítható és felhajtható komfort ülés kartámasszal
1 db programozható magasság- és menetkorlátozás (kiiktató kapcsolóval)
Vészleeresztő berendezés
További felszereltség
Akkumulátor: legalább 80 V/620 Ah vagy 48 V/1240 Ah; elektrolit keringetéssel, központi vízutántöltő
rendszerrel
Akkumulátortöltő berendezés
Manuális villatávolságállítás
Automatikus folyosófelismerés transzpondereken keresztül
Folyosóvégi automatikus fékezés transzpondereken keresztül
LED kabinmegvilágítás,
2 db LED munkafényszóró,
A/4 ergonomikus íróalátét
2 db visszapillantó tükör
a géppel szállított akkumulátor Hawker vagy Hoppecke márkájú vagy azzal egyenértékű
2. tétel: Induktív megvezetés
A következő elemeket tartalmazza:
duplán szigetelt, rugalmas induktív vezetéket 10 munkafolyosóban (ca. 630 m)
1 db frekvenciagenerátort
1 db szünetmentes tápegységet
3. tétel: soros állványrendszer
Raklap típusa EUR, DIN 13698-1
Rakat mérete 1200 x 800 mm
Betárolási mélység 1200 mm
Maximális rakat tömeg 1-6. tárolószint 1400 kg
Maximális rakat tömeg 7. tárolószint 1250 kg
Maximális rakat tömeg 8. tárolószint 1150 kg
Állványlábak jellemzői:
T+7 szintes állványrendszer
Magasság (köztes / szélső) 10250 /10750 mm
Mélység 1100 mm
Anyagvastagság 2,5 mm.
Talajnyomás értéke 51 kg/cm2
Effektív talplemez felület 275 cm2
T+4 szintes állványrendszer
Magasság (köztes / szélső) 6000/6500 mm
Mélység 1100 mm
Anyagvastagság 2,5 mm
Talajnyomás értéke 74 kg/cm2
T+7 szintes állványrendszer esetén a max. mezőterhelés 28200 kg.
Kereszttartók jellemzői
Hossz [mm] H [mm] d [mm] D [mm] Max. teherbírás* [kg/szint]
1900 100 1.5 50 2800
2700 140 1.5 50 4200
*egyenletesen megoszló terhelés esetén
Állványsorok szintosztásai T+4 szint T+6 szint

1. szint 0 0 mm
2. szint 1450 1450 mm
3. szint 2900 2900 mm
4. szint 4350 4350 mm
5. szint 5800 5800 mm
6. szint 7250 mm
7. szint 8700 mm
8. szint 10150 mm
A kereszttartók magasságban 50 mm-es közönként áthelyezhetők (terhelhetőség újra ellenőrzendő).
Teljes tárolási kapacitás: 5462 db EUR rakodólapos egységrakomány
Állványok leírása
T+4 szintes állványrendszer
2 db 6 mezős (5 x 2700,1 x 1900 mm), 5 szintes szimpla állványsor,
1 db 9 mezős (8 x 2700,1 x 1900 mm), 5 szintes szimpla állványsor,
1 db 8 mezős (8 x 2700), 5 szintes szimpla állványsor,
3 db 6 mezős (5 x 2700,1 x 1900 mm), 5 szintes dupla állványsor,
3 db 9 mezős (8 x 2700,1 x 1900 mm), 5 szintes dupla állványsor,
T+7 szintes állványrendszer
1 db 6 mezős (5 x 2700,1 x 1900 mm), 8 szintes szimpla állványsor,
1 db 8 mezős (8 x 2700), 8 szintes szimpla állványsor,
5 db 6 mezős (5 x 2700,1 x 1900 mm), 8 szintes dupla állványsor,
4 db 9 mezős (8 x 2700,1 x 1900 mm), 8 szintes dupla állványsor,
1 db 8 / 9 mezős (7 / 8 x 2700,1 x 1900 mm), 8 szintes dupla állványsor,
A beszerzés tartalmazza a következő elemeket:
- állványrendszer elemeit a műszaki leírás és a mellékelt alaprajz szerint
- szükséges szintező lemezeket és rögzítő elemeket
- terhelési táblát minden egyes állványsorra
- 9 db keretvédő elemet dupla állványsorhoz és 1 db keretvédő elemet szimpla állványsorhoz
(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: 126
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:
00650 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Polcos állványrendszer beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Jungheinrich Hungária Fejlesztési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17977843
Postai cím: Vendel Park, Tormásrét Utca 14

Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@jungheinrich.hu
Telefon: +36 23531500
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: 86092655
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):

42965100-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42965100-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Jásztelki u. 73.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Polcos raktári állványrendszer:
Megnevezés darabszám
1. Elektromos magasraktári komissiózó / felrakó targonca 2
2. Induktív megvezetés 1
3. soros raklapos állványrendszer 1
1. tétel: Elektromos magasraktári komissiózó / felrakó targonca
Teherbírás ca. 6500 mm emelési magasságig (600 mm súlypontnál) legalább 1600 kg
Tényleges teherbírás 10780 mm emelési magasságnál (600 mm súlypontnál) legalább ca. 1150 kg
Emelési magasság legalább 9000 mm
Emelési magasság összesen legalább 10780 mm
Építési magasság legfeljebb 6000 mm
Szerkezeti magasság max. emelésnél legfeljebb 11600 mm
Tárolási mélység 1200 mm
Fülkeszélesség legfeljebb 1500 mm
Villahosszúság 1200 mm
Max. raklapszélesség 1200 mm
Megvezetés típusa induktív
Munkafolyosószélesség
/a maximális munkafolyosószélességnél kisebb érték
értékelésre kerül/ 1710-1850 mm
Műszaki jellemzők összefoglalása
Görgözött akkumulátortér, földelőlánc és borulást gátló támasz
CAN-Bus vezérlés
Biztonsági figyelmeztető fény elöl és hátul haladáskor és süllyesztéskor
Állítható magasságú multifunkcionális kezelőpult tárolási lehetőséggel
Állítható és felhajtható komfort ülés kartámasszal
1 db programozható magasság- és menetkorlátozás (kiiktató kapcsolóval)
Vészleeresztő berendezés
További felszereltség
Akkumulátor: legalább 80 V/620 Ah vagy 48 V/1240 Ah; elektrolit keringetéssel, központi vízutántöltő
rendszerrel
Akkumulátortöltő berendezés
Manuális villatávolságállítás
Automatikus folyosófelismerés transzpondereken keresztül
Folyosóvégi automatikus fékezés transzpondereken keresztül
LED kabinmegvilágítás,

2 db LED munkafényszóró,
A/4 ergonomikus íróalátét
2 db visszapillantó tükör
a géppel szállított akkumulátor Hawker vagy Hoppecke márkájú vagy azzal egyenértékű
2. tétel: Induktív megvezetés
A következő elemeket tartalmazza:
duplán szigetelt, rugalmas induktív vezetéket 10 munkafolyosóban (ca. 630 m)
1 db frekvenciagenerátort
1 db szünetmentes tápegységet
3. tétel: soros állványrendszer
Raklap típusa EUR, DIN 13698-1
Rakat mérete 1200 x 800 mm
Betárolási mélység 1200 mm
Maximális rakat tömeg 1-6. tárolószint 1400 kg
Maximális rakat tömeg 7. tárolószint 1250 kg
Maximális rakat tömeg 8. tárolószint 1150 kg
Állványlábak jellemzői:
T+7 szintes állványrendszer
Magasság (köztes / szélső) 10250 /10750 mm
Mélység 1100 mm
Anyagvastagság 2,5 mm.
Talajnyomás értéke 51 kg/cm2
Effektív talplemez felület 275 cm2
T+4 szintes állványrendszer
Magasság (köztes / szélső) 6000/6500 mm
Mélység 1100 mm
Anyagvastagság 2,5 mm
Talajnyomás értéke 74 kg/cm2
T+7 szintes állványrendszer esetén a max. mezőterhelés 28200 kg.
Kereszttartók jellemzői
Hossz [mm] H [mm] d [mm] D [mm] Max. teherbírás* [kg/szint]
1900 100 1.5 50 2800
2700 140 1.5 50 4200
*egyenletesen megoszló terhelés esetén
Állványsorok szintosztásai T+4 szint T+6 szint
1. szint 0 0 mm
2. szint 1450 1450 mm
3. szint 2900 2900 mm
4. szint 4350 4350 mm
5. szint 5800 5800 mm
6. szint 7250 mm
7. szint 8700 mm
8. szint 10150 mm
A kereszttartók magasságban 50 mm-es közönként áthelyezhetők (terhelhetőség újra ellenőrzendő).
Teljes tárolási kapacitás: 5462 db EUR rakodólapos egységrakomány
Állványok leírása
T+4 szintes állványrendszer
2 db 6 mezős (5 x 2700,1 x 1900 mm), 5 szintes szimpla állványsor,
1 db 9 mezős (8 x 2700,1 x 1900 mm), 5 szintes szimpla állványsor,
1 db 8 mezős (8 x 2700), 5 szintes szimpla állványsor,
3 db 6 mezős (5 x 2700,1 x 1900 mm), 5 szintes dupla állványsor,
3 db 9 mezős (8 x 2700,1 x 1900 mm), 5 szintes dupla állványsor,
T+7 szintes állványrendszer
1 db 6 mezős (5 x 2700,1 x 1900 mm), 8 szintes szimpla állványsor,
1 db 8 mezős (8 x 2700), 8 szintes szimpla állványsor,
5 db 6 mezős (5 x 2700,1 x 1900 mm), 8 szintes dupla állványsor,
4 db 9 mezős (8 x 2700,1 x 1900 mm), 8 szintes dupla állványsor,
1 db 8 / 9 mezős (7 / 8 x 2700,1 x 1900 mm), 8 szintes dupla állványsor,
A beszerzés tartalmazza a következő elemeket:
- állványrendszer elemeit a műszaki leírás és a mellékelt alaprajz szerint

- szükséges szintező lemezeket és rögzítő elemeket
- terhelési táblát minden egyes állványsorra
- 9 db keretvédő elemet dupla állványsorhoz és 1 db keretvédő elemet szimpla állványsorhoz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 88563725
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Jungheinrich Hungária Fejlesztési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17977843
Postai cím: Vendel Park, Tormásrét Utca 14
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@jungheinrich.hu
Telefon: +36 23531500
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Eladó a 2020. február 12. napján kelt levelében jelezte az alábbiakat.
„A 2020. február 5. napján megtartott helyszíni bejárás során, az akkor eszközölt mérésekkel
egyértelművé vált, hogy az általunk megajánlott EKX 516k elektromos magasraktári targoncák az
állványrendszer valamennyi tárolási szintjének teljes biztonsággal történő kiszolgálását az ajánlatban
megadott ZT szimplex oszlopkivitel helyett, három elemből álló ún. triplex oszlopokkal tudnák
teljesíteni. Az előbbi műszaki indokok mentén a módosítás 3.500,- EUR + Áfa/gép többletköltséget
jelentene a projekt korábban megadott, és szerződésben foglalt összértékéhez képest.
Álláspontunk szerint a fentiekkel indokolt szerződésmódosítás ún. nem lényeges
szerződésmódosításnak minősül, így az közbeszerzési szerződés keretében is jogszerűen
eszközölhető.”
Eladó a leveléhez mellékelte a módosított szakmai ajánlatát.
Vevő a műszaki specifikáció módosításához a többletköltség vállasával együtt hozzájárult.
Eladó 2020. március 13. napján jelezte Vevő részére, hogy 2020.03.11-én Magyarország teljes
területére kihirdetett veszélyhelyzet (40/2020. (III.11.) Korm. rendelet), az annak során teendő és a
szomszédos országokban is meghozott intézkedések, Olaszország és több más szomszédos, illetve
egyéb európai uniós ország teljes területére kiterjesztett egyre szigorodó korlátozások okán nem
kizárható annak lehetősége, hogy csak késedelmesen tud teljesíteni.
A lehetséges késedelem elsődlegesen alkatrész-, eszközhiány, humánerőforrás kapacitások
csökkenése, illetve szállítási okok (torlódások, kamionstop zónák, előre nem látható útlezárások,
elterelések, szállítási kapacitásban felmerülő hiány) miatt alakulhat ki.
A polcos állványrendszer között dolgozó targonca megvezetését is szolgáló biztonsági elektronikai
eszközök és a kivitelezést végző szakemberek Németországból érkeznének, de a mostani
határzárak miatt nem tudnak Magyarországra utazni és a telepítést megkezdeni.
A fentiek alapján Eladó kezdeményezte a teljesítési határidő módosítását akként, hogy a teljesítés
végső határideje az európai és a magyarországi utazási korlátozások (határzárak) és egyéb a
teljesítést akadályozó korlátozások megszűntetésétől számított 60 naptári nap.

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 polcos állványrendszer között dolgozó targonca megvezetését
is szolgáló biztonsági elektronikai eszközök és a kivitelezést végző szakemberek Németországból
érkeznének, de a mostani határzárak miatt nem tudnak Magyarországra utazni és a telepítést
megkezdeni.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 86092655 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 88563725 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Szurdokpüspöki Község Önkormányzata (9103/2020)
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: Szurdokpüspöki Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19409630
Postai cím: Béke Utca 3
Város: Szurdokpüspööki
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3064
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné dr. Kontra Bernadett
Telefon: +36 32473570
E-mail: szphivatal@gmail.com
Fax: +36 32473777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szpuspoki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Tar Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67627444
Postai cím: Szondy György Út 92
Város: Tar
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné dr. Kontra Bernadett
Telefon: +36 32470777
E-mail: titkarsag@tarkozseg.hu
Fax: +36 32470444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tarkozseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Turisztikai létesítmények kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000332442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Pincesori út kiépítése Szurdokpüspökiben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

Kiegészítő szójegyzék

További tárgyak:
45220000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3064 Szurdokpüspöki, hrsz.:3013/2;3064
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész - Pincesori út kiépítése Szurdokpüspökiben:
Szurdokpüspökiben a meglévő, stabilizálatlan földút helyén új, vápás kialakítású hengerelt aszfalt burkolatú
pályaszerkezet kerül megépítésre.
Tájékoztató mennyiségek:
- tervezett út hossza: 142 fm
- útpálya burkolat szélessége: 2,5 m
- kétoldali padka szélessége: 0,5 - 0,5 m
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket
a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési
kiírás 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: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosító számú
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
21603 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Pincesori út kiépítése Szurdokpüspökiben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Toldi Csaba e.v.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28514095
Postai cím: Szabadság Út 171
Város: Szurdokpüspöki
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3064
Ország: Magyarország
E-mail: toldicsabaev@gmail.com
Telefon: +36 309405945
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: 11365861
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45200000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

45200000-9

További tárgyak:
45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3064 Szurdokpüspöki, hrsz.:3013/2;3064
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész - Pincesori út kiépítése Szurdokpüspökiben:
Szurdokpüspökiben a meglévő, stabilizálatlan földút helyén új, vápás kialakítású hengerelt aszfalt burkolatú
pályaszerkezet kerül megépítésre.
Tájékoztató mennyiségek:
- tervezett út hossza: 142 fm
- útpálya burkolat szélessége: 2,5 m
- kétoldali padka szélessége: 0,5 - 0,5 m
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket
a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési
kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 27 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: 11365861
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Toldi Csaba e.v.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28514095
Postai cím: Szabadság Út 171
Város: Szurdokpüspöki
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3064
Ország: Magyarország
E-mail: toldicsabaev@gmail.com
Telefon: +36 309405945
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A korábbi 1.sz. módosítás dátuma: 2019/08/12
A módosítások jellege és mértéke:
Az eredeti Szerződés III.3. pontja alapján a teljesítés határideje: a Szerződés hatálybalépésétől
számított 9 hónap.
A módosított Szerződés III.3. pontja szerint a teljesítés határideje: a Szerződés hatálybalépésétől
számított 18 hónap.
Jelen 2.sz módosítás jellege és mértéke:

A módosított Szerződés III.3. pontja szerint a teljesítés határideje: a Szerződés hatálybalépésétől
számított 27 hónap.
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 1. számú Szerződésmódosítás aláírását követően, a Megrendelő
(Szurdokpüspöki Község Önkormányzata) a 2019. augusztus 19-én keltezett levelében tájékoztatta
a Vállalkozót, hogy az alapszerződés szerint időszakon belül (2019. augusztus 12-e + 15 nap) a
megvalósítási helyszínt munkavégzésre nem tudja átadni, mert a turisztikai beruházással érintett
területen (3013/2 hrsz) csatornázási munkálatok folynak előre nem látható ideig. A Vállalkozó
a tájékoztatást tudomásul vette és a jegyzőkönyvben jelezte, hogy az akadály fennállásáig a
munkák végzésére nincs mód, ami a befejezési határidő tekintetében késedelemhez vezet. A
Vállalkozó a 2020. április 21-én keltezett akadályközlő levelében tájékoztatta az Önkormányzatot,
hogy az akadályoztatás következtében szerződésmódosítást kezdeményez a befejezési
határidő tekintetében. A Megrendelő – a műszaki ellenőr javaslata alapján – harmadik fél okozta
akadályoztatás miatt a Szerződés további 9 hónapos határidő módosítását elfogadta.
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: 11365861 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 11365861 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A módosítás az 1. részre vonatkozik. A 3. rész – Kerékpár és segway tároló építése vonatkozásában
a szerződés
módosításról szóló hirdetményt az EKR sajátossága miatt későbbi időpontban fogjuk feladni.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (9010/2020)
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: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79947602
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szegediné Nemes Tímea
Telefon: +36 34515700/341
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Fax: +36 34515778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tatabánya Dózsakerti kollégium átalakítása
Hivatkozási szám: EKR000398622018
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:
Tatabánya Dózsakerti kollégium átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45262690-4

További tárgyak:
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Réti u. 1/a. 8141/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épület felújítása: földszint+3 emelet (nettó összes szintterület (hasznos): 3.681,36 m2) Alapozás: Új
épületrész: Az új épületrész
alá új sávalap készül, Padlófelépítmény: Meglévő főépület: Új talajon fekvő padló létesül az egész meglévő
főépület területén. Új
épületrész: új talajon fekvő padló réteg készül. Új Határoló falak: Meglévő főépület: A meglévő vázkitöltő
falazat teljesen elbontásra kerül, helyére új falazat készül. 30 cm vastag falazat készül Új épületrész:
Felmenő falak pórusbeton 30 NF+GT falazat épül falazóhabarcsba rakva. Koszorú: Új épületrész: Vasbeton
koszorú készül Tetőszerkezet: Meglévő főépület: A meglévő lapostető felső rétegei elbontásra kerülnek. Új
épületrész: Az új épületrészen 20 cm vastag monolit vasbeton födém készül Tetőfedés: Meglévő főépület:

A lapostető födémlemezére az új 5 cm aljzatbetonra, 20 cm vastagságban lépésálló grafitos polisztirolhab
hőszigetelés kerül plusz lejtésképzés és hálóerősített PVC fólia, alátétfilc réteggel, rajta gyökérálló
védőréteggel és kavicsterítés védő-leterhelő szereppel. A teljes szerkezet hőátbocsájtási tényezője: 0,149
W/m 2 K Új épületrész: Az új épületrészen 20 cm vastag monolit vasbeton födém készül tartószerkezeti
leírás szerint 10%-os meglévő épületrész felé lejtéssel, belső vízelvezetéssel. A tartószerkezetre párazáró
fólia, 20 cm vastagságban lépésálló grafitos polisztirolhab hőszigetelés kerül,
meglévő épületnél való csatlakozásnál ellenirányú lejtéssel. A hőszigetelésre elválasztó műanyag filcréteg
és PVC lemez
vízszigetelés mechanikai rögzítéssel, fóliabádog hajlatképzésekkel, kavicsterítéssel. Áthidalók: Új
épületrész: A nagyméretű
ablakok felett monolit vasbeton áthidalók készülnek 5 cm bennmaradó XPS hőszigeteléssel,
Homlokzatképzés: Meglévő főépület:
Az új homlokzati hőszigetelő rendszerre üvegszövetháló erősítésű vékony vakolat kerül Új épületrész: Az új
homlokzati
hőszigetelő rendszerre táblás burkolatot szerelnek kiszellőztetett vázszerkezeten. Nyílászárók Meglévő
főépület és új
épületrészen is: Homlokzati nyílászárók: A homlokzati nyílászárók műanyagból készülnek kívül antracit
fóliázással, belül fehér
színben fokozott hőszigetelő 3 rétegű üvegezéssel, (Uw=1,0 W/m 2 K), tokvastagság min. 70 mm, min. 5
kamrás kivitelben. A
főbejárat, hőközpont ajtója fém kivitelű. Belső ajtók: A belső nyílászárók utólagos beépítésű CPL tokos CPL
ajtók teli illetve
mélyen üvegezett kivitelben. A tűzszakasz határon lévő ajtók D EI30-C4 minősítésnek megfelelő acéltokos
fém ajtók. Válaszfalak:
Meglévő főépület és új épületrészen is: Mindenhol acél bordavázra szerelt gipszkarton palánkolású szerelt
fal készül. A megjelölt
magas akusztikai követelményű helyeken dupla acél bordavázra szerelt gipszkarton palánkolású szerelt fal
készül. (2 x 75mm-es
profil szélesség, <62,5 cm profiltávolság, kétoldalt két-két réteg 12,5 mm vastag gipszkarton burkolattal. Q2
minőségű festett
felülettel. Igény esetén hangelnyelő réteggel kiegészítve (pl. Tecsound hangszigetelő membrán). Vizes
helyiségek falai és
álmennyezete kizárólag impregnált kivitelű gipszkartonból készülhet. Talajnedvesség elleni szigetelés:
Meglévő főépület és új
épületrészen is: Talajnedvesség-talajvíz elleni szigetelés: modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés, 3
mm vastag, egy
rétegben lángolvasztással felületfolytonosítva. Hőszigetelés: Meglévő főépület: A lapostető födémlemezére
20 cm vastagságban
lépésálló polisztirolhab hőszigetelés kerül plusz (5cm < x <32 cm ) lejtésképzéssel (λmax=0,04 W/mK).
Külső falakon 20 cm EPS
Grafit hőszigetelés (λ = 0,03 W/mK) vékonyvakolattal készül. Tűzvédelmileg indokolt helyeken 20 cm
kőzetgyapot réteg kerül
beépítésre. Vízhatásnak kitett helyeken XPS zártcellás hőszigetelést kell alkalmazni. Alsó szinti padlóba 12
cm lépésálló EPS
Grafit szigetelés kerül. (lépésálló, Nyomófeszültség 10 %-os összenyomódásnál: min. 100 kPa, hővezetési
tényező λ max =0,031 W/mK) Új épületrész: A kishajlású 10%-os tető födémlemezére 25 cm vastagságban
lépésálló kőzetg
(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: 15 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:
21596 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tatabánya Dózsakerti kollégium átalakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50461901
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 3
Város: Vértesszőlős
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2837
Ország: Magyarország
E-mail: imvkft@gmail.com
Telefon: +36 209241098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34379661
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: EP Konstruktív Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15061603
Postai cím: Erdész Út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@epkonstruktiv.hu
Telefon: +36 307400527
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: 1198954669
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:

Kiegészítő szójegyzék

45262690-4

További tárgyak:
71245000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Réti u. 1/a. 8141/2 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épület felújítása: földszint+3 emelet (nettó összes szintterület (hasznos): 3.681,36 m2) Alapozás: Új
épületrész: Az új épületrész
alá új sávalap készül, Padlófelépítmény: Meglévő főépület: Új talajon fekvő padló létesül az egész meglévő
főépület területén. Új

épületrész: új talajon fekvő padló réteg készül. Új Határoló falak: Meglévő főépület: A meglévő vázkitöltő
falazat teljesen elbontásra kerül, helyére új falazat készül. 30 cm vastag falazat készül Új épületrész:
Felmenő falak pórusbeton 30 NF+GT falazat épül falazóhabarcsba rakva. Koszorú: Új épületrész: Vasbeton
koszorú készül Tetőszerkezet: Meglévő főépület: A meglévő lapostető felső rétegei elbontásra kerülnek. Új
épületrész: Az új épületrészen 20 cm vastag monolit vasbeton födém készül Tetőfedés: Meglévő főépület:
A lapostető födémlemezére az új 5 cm aljzatbetonra, 20 cm vastagságban lépésálló grafitos polisztirolhab
hőszigetelés kerül plusz lejtésképzés és hálóerősített PVC fólia, alátétfilc réteggel, rajta gyökérálló
védőréteggel és kavicsterítés védő-leterhelő szereppel. A teljes szerkezet hőátbocsájtási tényezője: 0,149
W/m 2 K Új épületrész: Az új épületrészen 20 cm vastag monolit vasbeton födém készül tartószerkezeti
leírás szerint 10%-os meglévő épületrész felé lejtéssel, belső vízelvezetéssel. A tartószerkezetre párazáró
fólia, 20 cm vastagságban lépésálló grafitos polisztirolhab hőszigetelés kerül,
meglévő épületnél való csatlakozásnál ellenirányú lejtéssel. A hőszigetelésre elválasztó műanyag filcréteg
és PVC lemez
vízszigetelés mechanikai rögzítéssel, fóliabádog hajlatképzésekkel, kavicsterítéssel. Áthidalók: Új
épületrész: A nagyméretű
ablakok felett monolit vasbeton áthidalók készülnek 5 cm bennmaradó XPS hőszigeteléssel,
Homlokzatképzés: Meglévő főépület:
Az új homlokzati hőszigetelő rendszerre üvegszövetháló erősítésű vékony vakolat kerül Új épületrész: Az új
homlokzati
hőszigetelő rendszerre táblás burkolatot szerelnek kiszellőztetett vázszerkezeten. Nyílászárók Meglévő
főépület és új
épületrészen is: Homlokzati nyílászárók: A homlokzati nyílászárók műanyagból készülnek kívül antracit
fóliázással, belül fehér
színben fokozott hőszigetelő 3 rétegű üvegezéssel, (Uw=1,0 W/m 2 K), tokvastagság min. 70 mm, min. 5
kamrás kivitelben. A
főbejárat, hőközpont ajtója fém kivitelű. Belső ajtók: A belső nyílászárók utólagos beépítésű CPL tokos CPL
ajtók teli illetve
mélyen üvegezett kivitelben. A tűzszakasz határon lévő ajtók D EI30-C4 minősítésnek megfelelő acéltokos
fém ajtók. Válaszfalak:
Meglévő főépület és új épületrészen is: Mindenhol acél bordavázra szerelt gipszkarton palánkolású szerelt
fal készül. A megjelölt
magas akusztikai követelményű helyeken dupla acél bordavázra szerelt gipszkarton palánkolású szerelt fal
készül. (2 x 75mm-es
profil szélesség, <62,5 cm profiltávolság, kétoldalt két-két réteg 12,5 mm vastag gipszkarton burkolattal. Q2
minőségű festett
felülettel. Igény esetén hangelnyelő réteggel kiegészítve (pl. Tecsound hangszigetelő membrán). Vizes
helyiségek falai és
álmennyezete kizárólag impregnált kivitelű gipszkartonból készülhet. Talajnedvesség elleni szigetelés:
Meglévő főépület és új
épületrészen is: Talajnedvesség-talajvíz elleni szigetelés: modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés, 3
mm vastag, egy
rétegben lángolvasztással felületfolytonosítva. Hőszigetelés: Meglévő főépület: A lapostető födémlemezére
20 cm vastagságban
lépésálló polisztirolhab hőszigetelés kerül plusz (5cm < x <32 cm ) lejtésképzéssel (λmax=0,04 W/mK).
Külső falakon 20 cm EPS
Grafit hőszigetelés (λ = 0,03 W/mK) vékonyvakolattal készül. Tűzvédelmileg indokolt helyeken 20 cm
kőzetgyapot réteg kerül
beépítésre. Vízhatásnak kitett helyeken XPS zártcellás hőszigetelést kell alkalmazni. Alsó szinti padlóba 12
cm lépésálló EPS
Grafit szigetelés kerül. (lépésálló, Nyomófeszültség 10 %-os összenyomódásnál: min. 100 kPa, hővezetési
tényező λ max =0,031 W/mK) Új épületrész: A kishajlású 10%-os tető födémlemezére 25 cm vastagságban
lépésálló kőzetg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1261996387
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50461901
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 3
Város: Vértesszőlős
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2837
Ország: Magyarország
E-mail: imvkft@gmail.com
Telefon: +36 209241098
Internetcím(ek): (URL) www.imv.hu
Fax: +36 34379661
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: EP Konstruktív Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15061603
Postai cím: Erdész Út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@epkonstruktiv.hu
Telefon: +36 307400527
Internetcím(ek): (URL) www.epkonstruktiv.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Eredeti szerződéses feltételek, melyek törlésre kerülnek:
3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE
2800 Tatabánya, Réti u. 1/a. 8141/2 hrsz.
NUTS-kód: HU21
Teljesítési határidő: A munkaterület átadását követő 15 hónap.
Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
1. számú módosításban szereplő hatályba lépő szerződéses feltételek:
3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE
2800 Tatabánya, Réti u. 1/a. 8141/2 hrsz.
NUTS-kód: HU21
Teljesítési határidő: A munkaterület átadását követően 2020. május 30. napja.
Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
Jelen 2. számú módosításban szereplő hatályba lépő szerződéses feltételek:
2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE
Az 1. pontban foglalt munkák ellenértéke, amely a kiviteli tervezés és a kivitelezés megvalósításának
teljes költségét tartalmazza.
Vállalkozói díj (szerződéses ár): nettó 1.261.996.387 HUF + ÁFA
azaz nettó egymilliárd-kétszázhatvanegymillió-kilencszázkilencvenhatezer-háromszáznyolcvanhét
forint + ÁFA, amely a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű fix átalányár.
3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE
2800 Tatabánya, Réti u. 1/a. 8141/2 hrsz.
NUTS-kód: HU21
Teljesítési határidő: A munkaterület átadását követően 2020. július 31. napja.

Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
10. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK
10.15. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó feladata az 1. pont alapján létrehozott épület használatba
vételi eljárásának a megindítása és a használatba vételi engedély megszerzése, így Megrendelő
meghatalmazza Vállalkozót a 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 58., 8141/2 hrsz ingatlanra
vonatkozóan, az 1. pontban foglalt munkákat érintő használatba vételi eljárás megindítására és a
használatba vételi engedély megszerzésére, azzal, hogy a használatba vételi eljárást Vállalkozó
legkésőbb 2020. július 20-ig megindítja. Felek rögzítik, hogy a 3. pontban meghatározott teljesítési
határidő nem vonatkozik a használatba vételi engedély megszerzésére, tekintve, hogy az Feleken
kívül álló, külön hatósági eljárás, amelyre Feleknek nincs ráhatása, Vállalkozót kizárólag a
használatbavételi engedélyezési eljárás megindítására vonatkozó 2020. július 20-i időpont teljesítése
kötelezi.
10.16. Felek előtt ismert tény, hogy az 1. pont alapján létrehozott épületbe, az épület késöbbi
müködését biztosító, oktatási célt szolgáló eszközök és berendezési tárgyak (továbbiakban:
Eszközök) kerülnek beszerelésre, amelyeknek a beszerzése folyamatos Megrendelő részéről. Mivel
az 1. pontban meghatározott épület műszaki átadás átvétele 2020. júliusáig nem történik meg, de a
megrendelt Eszközök besszállítóinak foiyamatosan biztosítani szükséges, hogy az eszközöket be
tudják szerelni, hogy az oktatás a 2020/2021-es tanévben a kellő időberı megkezdődhessen. Ennek
érdekében Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az 1. pontban meghatározott épület egyes helyiségeit
«érintő építési munkálatok elvégzését követően, a már elkészült helyiségeket, Megrendelőnek vagy
a Megrendelő által megjelölt személyeknek a birtokába engedi, tisztán, kitakaritott, az Eszközök
beszereléesére alkalmas állapotban, az adott helyiség berendezése és az ott elhelyezendő
Eszközök beüzemelése céljára azzal, hogy Vállalkozó folyamatosan felügyeli egy általa kijelöt
személy útján (továbbiakban: Felügyelő) az Eszközök beszerelését végző személyek tevékenységét,
a kérésüknek megfelelöen haladéktalanul gondoskodík az Eszközök beszerelés érdekében
felmerülő esetleges közmű igények biztosításáról.
10.17. Váliakozó a 10.16 pont szerint már elkészüit heiyiségek (to›vábbiakban: Helyiségek)
átadásának idöpontjáról Megrendelőt az átadást megelőzően 2 munkanappal értesíti (amely
étresítés nem kötelezi Megrendelőt a helyiség Eszközt beszállító általi birtokbavételére). A bintokba
adásra kerülő Helyiségekben a Felek előzetes átadás átvételi eljárást foiytatnak le.
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 pótmunka tételei nem voltak előreláthatóak, hiszen akkor azok a
szerződés tárgyát képezték volna.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1198954669 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1261996387 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (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

