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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9354/2022)
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: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Gyöngyi
Telefon: +36 302778274
E-mail: tothgyon@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.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/EKR000499192022/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):

7
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000499192022/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
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K2261 MAN típusú alkatrészek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000499192022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34300000-0
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K2261 MAN típusú tehergépjárművek gyári új és gyári felújított alkatrészek beszerzése és szállítása
VI.3) pont folytatása:
26) Részajánlattétel kizárásának indoka: A Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pontja alapján jelzi, hogy Ajánlatkérő
megvizsgálta a részajánlat tétellehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, a beszerzés nem osztható
oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Részajánlat tétel biztosítása esetén az
egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetné a szerződés
megfelelő teljesítését.
27) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt
hozott korlátozó intézkedésekról szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU
rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.
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: K2261 MAN típusú alkatrészek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1097 Budapest, Ecseri út 8-12. sz. alatti telephelyen található
K50 sz. központi alkatrészraktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MAN típusú tehergépjárművekhez gyári eredeti új és gyári felújított alkatrészek beszerzése és szállítása
nettó 100.000.000,- Ft keretösszeg erejéig 2023. június 30. napjáig.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
Várható tájékoztató mennyiség az előző évek fogyási adatai alapján: 2191 db. A megadott mennyiség a korábbi
felhasználási tapasztalatok alapján, 2023. június 30-ig kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségtájékoztató jellegű -, a keretszerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek.
Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.
Tájékoztató jelleggel az MAN típusok (N2 és N3 kategóriájú): FE 27.310. FE 460A, LE 18.250, LE 18.280, LE 18.285,
TGA 26.310, TGA 26.320, TGA 26.360, TGA 26.390, TGL 12.220, TGM 13.240, TGM 13.250, TGM 18.280, TGM 18.290,
TGM 18.320; TGS 18.280, TGS 26.320, TGS 26.400, TGS 26.440, TGX 26.400, TGS 26.430
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Az eljárás keretében MAN gyártmányú alapgép alkatrészei közül az előző évek tapasztalatai alapján az alábbi,
előreláthatóan leggyakrabban előforduló, kiemelt jelentőségű alkatrészek az alábbiak:
81922010109 CSŐSZEGECS 8X20-ST-MAN183-B1
81906850493 ANYA M24
81619100033 FÜLKE SZŰRŐ (POLLENSZŰRŐ)
51125030109 GÁZOLAJ SZŰRŐ
51055040122 MOTOROLAJ SZŰRŐ RÉSZECSKESZŰRŐS RENDSZERHEZ
06013290024 CSAVAR
81084050021 LEVEGŐSZŰRŐ RÉSZECSKESZŰRŐS RENDSZERHEZ
81521550042 LÉGSZÁRÍTÓ PATRON RÉSZECSKESZŰRŐS RENDSZERHEZ
51904900102 KIPUFOGÓ CSAVAR M8X40
81437220070 ELSŐRUGÓ SZILENTBLOKK
81084050018 LEVEGŐSZŰRŐ
81965030393 TÖMÍTÉS
81953016401 SEGÉDKORMÁNYMŰ GÖMBFEJ
51907100532 ALÁTÉT
51101006126 PORLASZTÓ
Az alkatrészek lehívására a Partslink24 alkatrész információs rendszerben szereplő - Magyarország területére
érvényes árucsoportok alapján az Ajánlatkérő által megküldött eseti megrendelések szerint kerül sor, melynek
részletszabályait az eljárás részeként kiadott adásvételi keretszerződés tervezet tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás és a Partslink24 alkatrész információs rendszer tartalmazza.
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 1 000 000,- HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt.
54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető: - az ajánlatkérő K&H Bank Zrt. -nél vezetett HUF:
10401093-49564956-57501033 (IBAN: HU08 1040 1093 4956 4956 5750 1033 SWIFT: OKHBHUHB) számú
számlájára történő befizetéssel úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő
számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát, az adott rész megnevezését (K2261
MAN tehergépjárművekhez alkatrészek beszerzése és szállítása) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték)
fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen
aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által
aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia
kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon
számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja, - pénzügyi intézmény/
biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával, illetve készfizető kezességvállalással vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti garanciát,
illetve készfizető kezességvállalást, vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállasnak, vagy a készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő - mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő
(közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának
megjelölését, valamint a pénzügyi intézmény, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult
személy(ek) aláírását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 Vállalt szállítási határidő (megrendelés kézhezvételétől számítva egész
munkanapban megadva) - 1.csoport: min. 20 munkanap - maximum 30 munkanap 5
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2 2.2 Vállalt szállítási határidő (megrendelés kézhezvételétől számítva egész munkanapban megadva) - 2.
csoport: min. 20 munkanap - maximum 30 munkanap 5
3 2.3. Vállalt szállítási határidő (megrendelés kézhezvételétől számítva egész munkanapban megadva) - 3.
csoport: min. 20 munkanap - maximum 30 munkanap 5
4 2.4 Vállalt szállítási határidő (megrendelés kézhezvételétől számítva egész munkanapban megadva) - 4.
csoport: min. 20 munkanap - maximum 30 munkanap 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontok szerint értékeli.
Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a Kbt. 76.§ (2) c) szerinti
legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Az értékelés az Ár valamennyi alszempontja (1.1-1.15.) esetében az egyenes arányosítás,
minőségi szempontok alszempontja (2.1.-2.4.) esetében a fordított arányosítás módszerével történik.
Az ár szempont esetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 40 %. Ajánlatkérő az ár szempont
vonatkozásában felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az 40 %-nál magasabb
%-os értékű vállalás esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad.
Ajánlatkérő a II.2.5) pontban Ár szempont alatt az alábbiakat érti:
Partslink24 (Gyári eredeti alkatrészek forgalmazóinak platformja) alkatrész információs
rendszerben szereplő nettó alkatrész Listaárából (referenciaárból) adott kedvezmény mértéke pozitív egész
számban, %-ban (0-40% között)
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Ár szempont alszempontjai:
1.1: „11” árucsoport esetén Súlyszám: 9
1.2: „12” árucsoport esetén Súlyszám: 3
1.3.: „13” árucsoport esetén Súlyszám: 15
1.4: „14” árucsoport esetén Súlyszám: 1
1.5: „21” árucsoport esetén Súlyszám: 8
1.6: „22” árucsoport esetén Súlyszám: 15
1.7: „23” árucsoport esetén Súlyszám: 10
1.8: „31” árucsoport esetén Súlyszám: 9
1.9: „32” árucsoport esetén Súlyszám: 2
1.10: „40” árucsoport esetén Súlyszám: 2
1.11: „60” árucsoport esetén Súlyszám: 1
1.12: „61” árucsoport esetén Súlyszám: 1
1.13: „70” árucsoport esetén Súlyszám: 1
1.14: „80” árucsoport esetén Súlyszám: 1
1.15: „..-20” árucsoport esetén Súlyszám: 2
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha
- Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján a minőségi szemponttal kapcsolatban meghatározza az adott
ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet
o amennyiben a minőségi szempontokra tett megajánlás negatív szám, nem egész szám vagy 0, abban az esetben
Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül
o amennyiben a 2.1 értékelési szempontokra tett megajánlás több mint 30 munkanap, abban az esetben
Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül
o amennyiben a 2.2 értékelési szempontokra tett megajánlás több mint 30 munkanap, abban az esetben
Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül
o amennyiben a 2.3 értékelési szempontokra tett megajánlás több mint 30 munkanap, abban az esetben
Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül
o amennyiben a 2.4 értékelési szempontokra tett megajánlás több mint 30 munkanap, abban az esetben
Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a II.2.7. pontban a szerződés kezdő napjaként megjelölt
nap, az eljárás ütemezésétől függő, tájékoztató jellegű.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában - a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívás esetén -a 321/2015.
(X.30.) Kormányrendelet 8.§ és a 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt
kizáró okok fenn nem állását.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

13

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében -a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívás eseténaz ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat
fogadja el.
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 nyilatkozat
vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának előzetes
igazolása érdekében, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az
ajánlattevő nyújtja be.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető
a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben
a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,
hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági
szereplők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével igazolhatják.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1. § (7) bek. az irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.)
Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított
jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre
bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz
formanyomtatvány IV. részének α (alfa) szakaszának kitöltését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. §
(5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai
dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának
előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében
- az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
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Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően
kitöltve köteles benyújtani.
P.1/ Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja
alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét
kell benyújtania. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy
az eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált
időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján működési
ideje alatt teherautó alkatrész értékesítésből - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről
szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő az
előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (5) bekezdésének megfelelő irat benyújtására Ajánlatkérő a
Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás
feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye
több mint kettő évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozó beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha teherautó alkatrész
értékesítéséből - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri (működésének ideje alatt
összesen) legalább 49.000.000,- Ft értéket.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben
az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást
kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési
eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
Közös ajánlattétel esetén e gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők
közül legalább egynek meg kell felelnie
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia. Az alkalmasság
igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági
szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
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alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a
nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében más szervezet vagy
személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKDot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3.
§ (3) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, azaz egységes európai dokumentumot az ajánlattevő
nyújtja be. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag
az alkalmassági követelmény tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X.
30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmény igazolásának körében nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben
az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást
kéri figyelembe venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési
eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7)
bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelménynek az alábbiak szerint:
M.1/ Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. §
(1) bekezdés a) és (1a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
(megelőző) 3 év (3X365 nap) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6X365 nap) belül
megkezdett) teherautó alkatrész alkatrészek” szállítására (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen
teljesített referenciáit.
A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),
— a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím)
— a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),
— a szállítás mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a
referenciaigazolásban szerepeltetnie kell az ajánlattevő saját teljesítésének arányát is)
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) bek. alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
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b) ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa
adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) rendelet 21/A. §-ban foglaltakra.
M.2/ Az Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. c) pontja alapján
alkatrész kereskedeleme és/vagy forgalmazása vagy ezzel egyenértékű alkalmazási területen ISO 9001
minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítványát vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű tanúsítványát, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (3)
bekezdése szerint egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 24.§ (1) bekezdésben foglaltakra.
Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) - (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére
vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő),
amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába
történő feladása napjától visszafelé számított (megelőző) 3 évben (3X365 nap)(vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 6 éven (6X365 nap) belül megkezdett) N2 és/vagy N3 kategóriájú teherautó
alkatrészek tárgyú szállításra (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával/
referenciákkal, mely referenciák a II.2.4. pontban szereplő cikkszámokból legalább 10 féle, de összesen
legalább 1150 db alkatrész szállítására (értékesítésére) vonatkozik.
A megadott cikkszámok az egyes tételek pontos meghatározását szolgálják, ezen cikkszámokkal
egyenértékű alkatrészek szállítását elfogadja Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása
ajánlattevő feladata.
A referencia több szerződéssel igazolható.
M.2/ Alkalmatlan az ajánlattevő, a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik alkatrész kereskedelme és/
vagy forgalmazása vagy ezzel egyenértékű alkalmazási területen ISO 9001 szerint kiépített és tanúsított
minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bek.
szerint egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékával.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Amely alkalmassági követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak (tanúsítvány) a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Műszaki és szakmai
alkalmasság igazolása esetében csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 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 vesz részt 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. A fentiek szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak
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a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell
alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
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:
Kötbér:
Késedelmi kötbér: az adott megrendelés késedelmes teljesítése esetén nyertes Ajánlattevő a késedelem
minden megkezdett munkanapjára munkanaponként 1 % kötbért köteles fizetni, amelynek alapja a
késedelemmel érintett megrendelés nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér maximális összege a késedelemmel
érintett megrendelés nettó ellenértékének 10 %-a.
Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól.
Meghiúsulási kötbér a szerződés részleges meghiúsulása esetére: az adott megrendelés nyertes Ajánlattevő
felelősségi körébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén, vagy, ha nyertes Ajánlattevő a teljesítést egyéb
- felelősségi körébe tartozó - okból megtagadja, avagy késedelme meghaladta a maximális időtartamot (amely
ezen esetekben szintén meghiúsulásának minősül), nyertes Ajánlattevő a meghiúsulással érintett megrendelésre
vonatkozó nettó ellenérték 20%- ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles Ajánlatkérő részére fizetni,
továbbá Ajánlatkérő érvényesítheti nyertes Ajánlattevővel szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények,
többletköltségek).
Meghiúsulási kötbér a szerződés teljes meghiúsulása esetére: amennyiben nyertes Ajánlattevő felelősségi
körébe tartozó okból Ajánlatkérő a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy szankciós elállás gyakorlására
kényszerül, úgy nyertes Ajánlattevő a szerződéses keretösszegből még fel nem használt rész nettó értéke
20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá Ajánlatkérő érvényesítheti nyertes
Ajánlattevővel szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek).
A már megfizetett késedelmi kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beszámít.
Az ellenérték megfizetése, a teljesítésigazolások alapján benyújtott számla ellenében, banki átutalással
történik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1) -(2) bekezdés, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6)
bekezdéseiben foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését.
Az esedékes számlát forintban kell benyújtani, a számlakiegyenlítés forintban történik.
Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § szerinti határozott idejű, havonta utólagos
elszámolásban állapodnak meg. A számlázási időszak a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig tart. Nyertes
Ajánlattevő az aktuális számlázási periódushoz kapcsolódó szállításokról legkésőbb az aktuális számlázási
periódus legutolsó napját követő 8. napig számlát állít ki Ajánlatkérő részére.
Jótállási idő 12 hónap - a kopó és fogyó alkatrészek kivételével - a leszállított alkatrészekre a teljesítésigazolás
keltétől számítva.
Fentiek a dokumentáció részét képező szerződés tervezetben kerültek részletezésre.
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
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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: 2022/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint
(6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-t alkalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
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A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3.
Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő élhet azzal a korlátozással, miszerint nem rendel el újabb
hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges.
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott
elektronikus űrlap) kell csatolni.
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a
kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8) Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot
tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját
vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7)
(abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más
szervezetet), a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b)
pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.
9) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017.
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
10) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg a jelen felhívás, III. 1.2), III.1.3) pontjaiban.
11) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján:
„A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus
kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem
rendelkezik - az EKR-ben történik.”
12) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az
eljárás során.
13) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő Előzetes
Piaci Konzultációt folytatott le (EKR000580342022).
14) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseket. 15) Ajánlatkérő nem enged többváltozatú
(alternatív) ajánlattételt.
16) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
17) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§
szerinti iratokat csatolni kell. A nyilatkozat vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll
rendelkezésre.
18) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér
a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági
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szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő
részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása
körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
19) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és
végrehajtási rendeleti az irányadók
20) FAKSZ: Dinócsik Tünde (lajstromszám: 00472), Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (lajstromszám: 00335)
21) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésben foglaltak alapján: nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek
gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződésteljesítése érdekében.
A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy
több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása
esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra
is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny
tisztaságának sérelmével.
22) Jelen felhívás IV.2.6) „Az ajánlati kötöttség minimális időtartama” pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő
előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
23). Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti az ajánlati felhívás
II.2.4.pontban előírtak szerint.
24) Ajánlatkérő csak olyan terméket rendelhet, amely a meghatározott elektronikus adatbázisban
szerepel. A referencia ár meghatározása, az Ajánlattevő által a szerződésben vállalt kedvezmény
ellenőrzése:
A meghatározott adatbázisból Ajánlatkérő lekérdezi a szükséges termék árát. Ajánlatkérő a teljesítés során
a fentiekben meghatározott (nettó) referencia árból levonja az Ajánlattevő által
a szerződésben vállalt kedvezményt és összeveti azt a nyertes Ajánlattevő által a számlán szereplő termék
árával.
Ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy számlán feltüntetett minden termék esetében elvégzi ezt az
ellenőrzést. Az ellenőrzés során a megrendelés kiadásának dátumával egyező napon érvényes adatbázist
alkalmazza az Ajánlatkérő.
Amennyiben az ellenőrzés eredménye valamely termék esetében eltérést mutat a referenciaárnak a
nyertes ajánlatban megadott kedvezménnyel csökkentett ára és számlában megadott érték között, a
nyertes ajánlattevő köteles a termék árát az ajánlatának megfelelő értékre módosítani.
25) Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53. § (5) alapján folytatja le (feltételes közbeszerzés). A hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 92/H. § (7) bekezdésében és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltétleiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm.r. 3/B-§-ában foglaltak értelmében a közszolgáltatók
kizárólag a Hivatal jóváhagyásával köthetnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével
összefüggő szerződést, vagy vállalhatnak kötelezettséget. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
teljesítésével összefüggő szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű
Szabályozási Hivatal jóváhagyja. (Kbt. 53. § (5), 75. § (2) a), 131. § (9)).
Karakter korlátra tekintettel folytatás a II.1.4. 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
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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:
2022/05/10 (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
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Debreceni Egyetem (9440/2022)
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: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyiné Dr. Szabó Dorottya
Telefon: +36 52512700-73066
E-mail: szabo.dorottya@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://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/EKR000429812022/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):
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000429812022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-1127 Neuropacemakerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000429812022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33158210-7
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-1127 Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika részére neuropacemakerek beszerzése 8
részben.
1. rész: Nem újratölthető, új beültetésű DBS rendszer
2. rész: Nem újratölthető DBS csere rendszer
3. rész: Nem újratölthető SCS generátor rendszer
4. rész: Nem újratölthető SCS elektróda rendszer
5. rész: Újratölthető, új beültetésű DBS rendszer
6. rész: Újratölthető DBS csere rendszer
7. rész: Újratölthető SCS generátor rendszer
8. rész: Újratölthető SCS elektróda rendszer
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: Nem újratölthető, új beültetésű DBS rendszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33158210-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika
(4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Nem újratölthető, új beültetésű DBS rendszer.
A keretmennyiség darabban kifejezve 12 hónapra: 10.
Kétcsatornás, nem újratölthető teljes test MRI kondicionális mély agyi stimulátor készülék és direkcionális lead
szettben
· indikációk legalább: Parkinson kór, Esszenciális Tremor, Disztónia
· a készüléknek nem újratölthető, primer teleppel kell működnie
· legalább 2x8 érintkező fogadására alkalmas
· mono-, bipoláris üzemmódok
· a generátor és a hozzá kapcsolt lead és extenzió teljes test MRI kondícionalitással kell, hogy rendelkezzen (csak
generátorra, vagy csak leadre vonatkozó kondícionalitás nem elfogadható)
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· a generátor tudjon kezelni direkcionális leadeket
· direkcionális leadeket tartalmazó elektróda szettek
· a direkcionális lead aktív kontaktjai közti térköz 0,5 mm és 1,5 mm választékban legyen elérhető
· az extenzió teljes hosszában azonos technológiájú, fokozottan rugalmas kiképzésű, legalább 10 %-os nyúlásra
képes az eredeti mérethez képest
· MRI üzemmód, amely az orvosi és betegprogramozókkal is beállíthatóak
· impulzus amplitúdó legalább: 0-10,5 V (feszültség vezérelt) vagy 0-12,75 mA (áramerősség vezérelt)
· akkumulátor kapacitása: 7,5 Ah
· impulzus időtartam legalább: 20-500 µs (minimum lépésköz 10 µs)
· frekvencia tartomány legalább: 2-240 Hz (minimum lépésköz 2 Hz)
· a stimulátor intenzitás, frekvencia és impulzus időtartam szabályozására vonatkozó határértékei az orvosi
programozóval állíthatók legyenek
· páciens általi ingerlési amplitúdó szabályozási lehetősége
· vezeték nélküli kapcsolat generátor és beteg/orvosi programozó között
· vezeték nélkül frissíthető eszköz, amely lehetőséget biztosít a már beültetett eszközök szoftverének frissítésére is
· műtéthez biztosítani kell az elektrofiziológiai mérőeszközt, amely 5 mikroelektróda egyidejű jelének
regisztrálására alkalmas, és ugyanazon elektródán található makroelektródán stimulációra képes
· biztonságos szerverkapcsolaton elérhető távprogramozási lehetőség (remote programming) az
orvosprogramozó használatával, mely lehetővé teszi a generátor paramétereinek (frekvencia, polaritás,
kontaktbeállítás, impulzusszélesség, amplitúdó) távoli programozását
Szett tartalma új beültetéshez:
· Neurostimulátor - 1 db
· Betegprogramozó - 1 db
· Mikroelektróda - 5 db
· Mikroelektróda vezető kanül (guide tube) - 5 db
· Mikroelektróda kábel - 1db
· Direkcionális lead - 2 db
· Extenzió - 2 db
· Furatlyukfedő - 2 db
· Alagútképző készlet - 2 db
További részletek: az adásvételi keretmegállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és
funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő adásvételi keretmegállapodást köt, mely a megkötésétől
számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás jelen pontjában és a szerződés 1. számú
mellékletét képező ártáblázatban foglalt keretmennyiség kimerüléséig jön létre, attól függően, hogy melyik
következik be előbb.
Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási helyét.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás időtartama: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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
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szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 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:
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.16.) Korm. rend.
6. § (3) bek. alapján. Csak gyári új, korábban használatban nem lévő eszköz ajánlható meg.
II.2.1)
Elnevezés: Nem újratölthető DBS csere rendszer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33158210-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika
(4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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2. rész: Nem újratölthető DBS csere rendszer.
A keretmennyiség darabban kifejezve 12 hónapra: 10.
· az új beültetésű DBS rendszer generátorra vonatkozó feltételeknek megfelelő teljes test MRI kondícionális
generátor
· az új beültetésű DBS rendszerben szereplő direkcionális elektródákkal kompatibilis eszköz
Szett tartalma generátor cseréhez:
· Neurostimulátor - 1 db
· Betegprogramozó -1 db
· Adapter – szükség szerint
További részletek: az adásvételi keretmegállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és
funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő adásvételi keretmegállapodást köt, mely a megkötésétől
számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás jelen pontjában és a szerződés 1. számú
mellékletét képező ártáblázatban foglalt keretmennyiség kimerüléséig jön létre, attól függően, hogy melyik
következik be előbb.
Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási helyét.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás időtartama: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
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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:
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.16.) Korm. rend.
6. § (3) bek. alapján. Csak gyári új, korábban használatban nem lévő eszköz ajánlható meg.
II.2.1)
Elnevezés: Nem újratölthető SCS generátor rendszer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33158210-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika
(4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Nem újratölthető SCS generátor rendszer.
A keretmennyiség darabban kifejezve 12 hónapra: 2.
Kétcsatornás, nem újratölthető MRI kondicionális gerincvelő stimulátor készülék
· legalább 2x8 érintkező fogadására alkalmas
· a készüléknek nem újratölthető, primer teleppel kell működnie
· impulzus amplitúdó legalább: 0-10,5 V (feszültség vezérelt) vagy 0-25 mA (áramerősség vezérelt)
· impulzus szélesség legalább: 20-1000 µs
· frekvencia tartomány legalább: 2-1200 Hz
· BurstDR terápia megléte, amely speciális hullámformájának (Burst frekvencia: 40 Hz; Időtartam: 25 ms; IntraBurst frekvencia: 500 Hz; Impulzus szélesség: 1 ms; Burst impulzussorozat: 5 impulzus; Burst sorozatimpulzus: 9
ms; Nyugalmi szakasz: 16 ms) köszönhetően, csillapítja a fájdalmat. Minimum elvárás legalább egy, a megajánlott
Burst hullám-formáról szóló, pozitív kimenetelű, legalább 100 ember bevonásával végzett nemzetközi
randomizált multicenter klinikai tanulmány, amely bizonyítja a terápia pozitív hatásosságát
· bluetooth kapcsolattal orvosi és betegprogramozóval is vezérelhető külső teszt stimulátor, amely képes Tónusos
és BurstDR stimulációra.
· a stimulátor intenzitás, frekvencia és impulzus szélesség szabályozására vonatkozó határértékei az orvosi
programozóval állíthatók
· legalább páciens általi, ingerlési amplitúdó szabályozási lehetősége
· vezeték nélküli kapcsolat generátor és beteg/orvosi programozó között
· vezeték nélkül frissíthető eszköz, amely lehetőséget biztosít a már beültetett eszközök szoftverének frissítésére is
· biztonságos szerverkapcsolaton elérhető távprogramozási lehetőség (remote programming) az
orvosprogramozó használatával, mely lehetővé teszi a generátor paramétereinek (frekvencia, polaritás,
kontaktbeállítás, impulzusszélesség, amplitúdó) távoli programozását
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· teljes test MRI kondícionalitás
Szett tartalma új beültetéshez:
· Neurostimulátor - 1 db
· Betegprogramozó - 1 db
További részletek: az adásvételi keretmegállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és
funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő adásvételi keretmegállapodást köt, mely a megkötésétől
számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás jelen pontjában és a szerződés 1. számú
mellékletét képező ártáblázatban foglalt keretmennyiség kimerüléséig jön létre, attól függően, hogy melyik
következik be előbb.
Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási helyét.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás időtartama: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
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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:
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.16.) Korm. rend.
6. § (3) bek. alapján. Csak gyári új, korábban használatban nem lévő eszköz ajánlható meg.
II.2.1)
Elnevezés: Nem újratölthető SCS elektróda rendszer
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33158210-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika
(4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: Nem újratölthető SCS elektróda rendszer.
A keretmennyiség darabban kifejezve 12 hónapra: 2.
· a stimulátorral kompatibilis perkután oktapoláris, sebészi, és perkután introducer rendszerrel bevezethető
paddle (sebészi) típusú leadek legyenek elérhetőek
Szett tartalma generátor cseréhez:
· Lead – 1 db
· Lead rögzítő – 1 db
· Extenzió – 1 db
· Alagútképző készlet – 1 db
· Külső stimulator szett – 1 db
· Összekötő steril intraoperatív tesztkábel - 1db
További részletek: az adásvételi keretmegállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és
funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő adásvételi keretmegállapodást köt, mely a megkötésétől
számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás jelen pontjában és a szerződés 1. számú
mellékletét képező ártáblázatban foglalt keretmennyiség kimerüléséig jön létre, attól függően, hogy melyik
következik be előbb.
Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási helyét.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás időtartama: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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.
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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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók 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:
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.16.) Korm. rend.
6. § (3) bek. alapján. Csak gyári új, korábban használatban nem lévő eszköz ajánlható meg.
II.2.1)
Elnevezés: Újratölthető, új beültetésű DBS rendszer
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33158210-7
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NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika
(4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. rész: Újratölthető, új beültetésű DBS rendszer.
A keretmennyiség darabban kifejezve 12 hónapra: 4.
Kétcsatornás, újratölthető teljes test MRI kondicionális mély agyi stimulátor készülék és direkcionális lead szettben
· indikációk legalább: Parkinson kór, Esszenciális Tremor, Disztónia
· legalább 2x8 érintkező fogadására alkalmas
· mono-, bipoláris üzemmódok
· a generátor és a hozzá kapcsolt lead és extenzió teljes test MRI kondícionalitással kell, hogy rendelkezzen
· direkcionális stimulációra alkalmas leadeket tartalmazó elektróda szettek
· MRI üzemmód, amely az orvosi és betegprogramozókkal is beállíthatóak
· impulzus amplitúdó legalább: 0-20 mA (áramerősség vezérelt)
· impulzus időtartam legalább: 20-450 µs (minimum lépésköz 10 µs)
· frekvencia tartomány legalább: 2-255 Hz
· rendelkezik monopolár anodic stimulációval
· a programozóval állíthatóak a leadek orientációi a direkcionális lead 3D-s programozhatóságához
· a stimulátor intenzitás, frekvencia és impulzus időtartam szabályozására vonatkozó határértékei az orvosi
programozóval állíthatók legyenek
· páciens általi ingerlési amplitúdó szabályozási lehetősége
· vezeték nélküli kapcsolat generátor és beteg/orvosi programozó között
· a telep korlátlan alkalommal károsodás nélkül lemerülhet
· vezeték nélkül frissíthető eszköz, amely lehetőséget biztosít a már beültetett eszközök szoftverének frissítésére is
· műtéthez biztosítani kell az elektrofiziológiai mérőeszközt, amely 5 mikroelektróda egyidejű jelének
regisztrálására alkalmas, és ugyanazon elektródán található makroelektródán stimulációra képes
Szett tartalma új beültetéshez:
· Neurostimulátor - 1 db
· Betegprogramozó - 1 db
· Mikroelektróda - 5 db
· Mikroelektróda vezető kanül (guide tube) - 5 db
· Mikroelektróda kábel - 1db
· Direkcionális lead - 2 db
· Extenzió - 2 db
· Furatlyukfedő - 2 db
· Alagútképző készlet - 2 db
További részletek: az adásvételi keretmegállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és
funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő adásvételi keretmegállapodást köt, mely a megkötésétől
számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás jelen pontjában és a szerződés 1. számú
mellékletét képező ártáblázatban foglalt keretmennyiség kimerüléséig jön létre, attól függően, hogy melyik
következik be előbb.
Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási helyét.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás időtartama: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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
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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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók 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:
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.16.) Korm. rend.
6. § (3) bek. alapján. Csak gyári új, korábban használatban nem lévő eszköz ajánlható meg.
II.2.1)
Elnevezés: Újratölthető DBS csere rendszer
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
33158210-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika
(4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6. rész: Újratölthető DBS csere rendszer.
A keretmennyiség darabban kifejezve 12 hónapra: 2.
· az új beültetésű DBS rendszer generátorra vonatkozó feltételeknek megfelelő teljes test MRI kondícionális
generátor
· az új beültetésű DBS rendszerben szereplő direkcionális elektródákkal kompatibilis eszköz
Szett tartalma generátor cseréhez:
· Neurostimulátor - 1 db
· Betegprogramozó -1 db
· Adapter – szükség szerint
További részletek: az adásvételi keretmegállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és
funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő adásvételi keretmegállapodást köt, mely a megkötésétől
számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás jelen pontjában és a szerződés 1. számú
mellékletét képező ártáblázatban foglalt keretmennyiség kimerüléséig jön létre, attól függően, hogy melyik
következik be előbb.
Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási helyét.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás időtartama: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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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:
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.16.) Korm. rend.
6. § (3) bek. alapján. Csak gyári új, korábban használatban nem lévő eszköz ajánlható meg.
II.2.1)
Elnevezés: Újratölthető SCS generátor rendszer
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33158210-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika
(4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7. rész: Újratölthető SCS generátor rendszer.
A keretmennyiség darabban kifejezve 12 hónapra: 2.
Kétcsatornás, újratölthető MRI kondicionális gerincvelő stimulátor készülék
· legalább 2x8 vagy 1x16 érintkező fogadására alkalmas
· a készülék transzkután újratölthető, Li-ion teleppel működik,
· impulzus amplitúdó legalább: 0,1-25,5 mA
· impulzus szélesség legalább: 20-1000 µs
· frekvencia tartomány legalább: 2-1200 Hz
· Burst, tonic és high frequency terápia megléte
· rendelkezik monopolár anodic stimulációval
· a stimulátor intenzitás, frekvencia és impulzus szélesség szabályozására vonatkozó határértékei az orvosi
programozóval állíthatók
· a rendszer lehetőséget biztosít a betegnek a saját stimulációs beállításai létrehozásához
· vezeték nélküli kapcsolat generátor és beteg/orvosi programozó között
· vezeték nélkül frissíthető eszköz, amely lehetőséget biztosít a már beültetett eszközök szoftverének frissítésére is
Szett tartalma új beültetéshez:
· Neurostimulátor - 1 db
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· Betegprogramozó - 1 db
· Újratöltő- 1db
További részletek: az adásvételi keretmegállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és
funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő adásvételi keretmegállapodást köt, mely a megkötésétől
számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás jelen pontjában és a szerződés 1. számú
mellékletét képező ártáblázatban foglalt keretmennyiség kimerüléséig jön létre, attól függően, hogy melyik
következik be előbb.
Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási helyét.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás időtartama: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

37

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:
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.16.) Korm. rend.
6. § (3) bek. alapján. Csak gyári új, korábban használatban nem lévő eszköz ajánlható meg.
II.2.1)
Elnevezés: Újratölthető SCS elektróda rendszer
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33158210-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika
(4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8. rész: Újratölthető SCS elektróda rendszer.
A keretmennyiség darabban kifejezve 12 hónapra: 3.
· a stimulátorral kompatibilis perkután és sebészi leadek elérhetősége
· 2x8, 1x16, 1x32 kontaktos leadek elérhetősége
Szett tartalma beültetéshez:
· Lead – 1 db
· Lead rögzítő – 1 db
· Extenzió – 1 db
· Alagútképző készlet – 1 db
· Külső stimulator szett – 1 db
· Összekötő steril intraoperatív tesztkábel - 1 db
További részletek: az adásvételi keretmegállapodás alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és
funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő adásvételi keretmegállapodást köt, mely a megkötésétől
számított 12 hónapos határozott időre vagy az ajánlattételi felhívás jelen pontjában és a szerződés 1. számú
mellékletét képező ártáblázatban foglalt keretmennyiség kimerüléséig jön létre, attól függően, hogy melyik
következik be előbb.
Ajánlattevő megajánlásában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését, gyártóját, valamint származási helyét.
A beszerzés magában foglalja a teljesítés helyére történő szállítást is.
Jótállás időtartama: az árura az átadástól számított 12 hónap.
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
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dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 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:
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.16.) Korm. rend.
6. § (3) bek. alapján. Csak gyári új, korábban használatban nem lévő eszköz ajánlható meg.
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
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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. § (5)
bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó 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. rendelet 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 nyilatkozatot kell benyújtania,
mely tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és lakóhelyének bemutatását. 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.) 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 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: Valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (EEKD), amelyben Ajánlatkérő az alkalmassági 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 alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1)
bek. a) pont alapján a felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított
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megelőző három évből a közbeszerzés tárgya (neuropacemaker) szerinti szállításainak ismertetését, az
arra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. r. 22. § (1)-(2) bek.
szerint (minimum tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél, a szállítás
tárgya, mennyisége, 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. § (1a) bekezdésére, miszerint az Ajánlatkérő
a három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását
is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bek.-re figyelemmel az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági 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:
M.1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben,
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített
– az 1. rész esetén legalább 5 db,
– a 2. rész esetén legalább 5 db,
– a 3. rész esetén legalább 1 db,
– a 4. rész esetén legalább 1 db,
– az 5. rész esetén legalább 2 db,
– a 6. rész esetén legalább 1 db,
– a 7. rész esetén legalább 1 db,
– a 8. rész esetén legalább 1 db neuropacemaker szállítására vonatkozó referenciával.
A referencia előírás igazolható egy vagy több szállításból származó szerződéssel is.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is
lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható.
A teljesítés kezdő és befejező idejét év-hónap-nap pontossággal kéri az Ajánlatkérő megadni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

41

Valamennyi részre:
Késedelmi kötbér: mértéke 1 %/nap, alapja a késedelemmel érintett áru nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér
megrendelésenként legfeljebb 15 egybefüggő napig kerülhet felszámításra.
Hibás telj. kötbér: mértéke 15 %, alapja a hibás teljesítéssel érintett eseti megrendelés nettó ellenértéke. A hibás
teljesítési kötbér maximális összege az érintett közbeszerzési rész nettó ellenértékének 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke 15 %, alapja a meghiúsulással érintett eseti megrendelés nettó ellenértéke, a teljes
keretszerződés meghiúsulása esetén: az ellenérték 20 %-a.
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít megrendelésenként.
A számla kiegyenlítésére magyar forintban, átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően,
a Kbt. 135. § (1),(5)-(6) bek.-ben, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek.-ben és a szerződéstervezetben
foglaltaknak megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel (1997. évi LXXXIII. tv. 9/
A. § a) pont alapján).
Nyertes ajánlattevő benyújthat elektronikus számlát, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai
szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
szintaxislistának.
Késedelem esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Jótállás időtartama: az árura az átadástól számított 12 hónap.
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
További 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
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
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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: 2022/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében
a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltakra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. április
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész vonatkozásában:
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 Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő 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. Ajánlattevő ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
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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) bek. szerint. Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában
minden, a törvény által lehetővé tett kötelezettségvállalás benyújtható: 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.
8. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint.
9. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös Ajánlattevők 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 dokumentum 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 Ajánlatkérő 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. Ajánlatkérő 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. Az Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (6) bekezdése szerint az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el.
15. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők
vonatkozásában.
16. Az ajánlati kötöttség időtartama tekintetében a felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 1 hónap alatt 30
nap értendő.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
18. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként csatolnia kell az ártáblázatot: (kitöltve, cégszerűen aláírva, a kiadott
minta szerint, papír alapon cégszerű aláírással ellátva).
A „Nettó egységár (Ft/db)” oszlopban a teljes rendszerre vonatkozó egységárat és a részegységek
egységárát szintén kérjük feltüntetni.
A „Megajánlott termék neve”, „Termékkód”, „Termék gyártója” és „Termék származási helye” oszlopokat
kérjük valamennyi megajánlott termékre vonatkozóan kitölteni az ártáblázatban.
A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára.
19. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolnia kell a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját
tartalmazó termékleírását (gyártói / forgalmazói katalógus magyar nyelvű fordítása vagy ennek hiányában
Ajánlattevő által a termékről összeállított ismertető) vagy magyar nyelvű termékkatalógusát, amelyből
ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy az Ajánlattevő mely termékeket ajánlotta meg és azok megfelelneke 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.
20. A 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 9. § (2) bek.-e alapján Nyertes Ajánlattevő szerződéskötésre a megajánlott
termékek megfelelőségét gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba
hozatalához az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE
megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni.
21. Az Európai Unió Tanácsának 2022. április 9-ától alkalmazandó, az Oroszország elleni szankciók
kibővítéséről rendelkező 2022/576 rendelete értelmében tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz
köthető személyek közbeszerzésekben való részvétele tekintetében. A rendelet hatálya alá tartozó
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közbeszerzések és beszerzések esetén tilos bármely közbeszerzési szerződés odaítélése a rendeletben
meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések teljesítésének folytatása. Ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
22. Jelen eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Baranyiné Dr. Szabó Dorottya
(lajstromszám: 01223), Hamvasné Homonnai Emese, lajstromszám 00717.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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
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Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár (8348/2022)
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: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11541587202
Postai cím: Siklósi Út 52.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paizs József
Telefon: +36 72502164
E-mail: paizs.jozsef@delkom.hu
Fax: +36 72502146
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.delkom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.delkom.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/EKR000462222022/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):
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A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000462222022/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
x 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: 1 db új komposzttelepi aprítógép beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000462222022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

42990000-2
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egy darab új komposzttelepi aprítógép beszerzése.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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: 1 db új komposzttelepi aprítógép beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42990000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ (7639 Kökény,
063/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egy darab új komposzttelepi aprítógép beszerzése, leszállítása és betanítás.
Funkció: Az aprítógép a komposzttelepre beszállított zöldhulladék aprítását és speciális anyagok (dohány
termékek) aprítását végzi.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Elvárt teljes körű jótálláson (1.000 óra) felül adott jótállási idő (óra) (min 0 óra,
max 500 óra) 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:
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(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: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike
fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
részvételre jelentkezőt, 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:
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek
az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR) II. Fejezetnek megfelelően, az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: formanyomtatvány) foglaltak
szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdésének hatálya alá. Az alkalmasságot igazoló szervezetek/személyek képviseletében a
formanyomtatványt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyújtja be. (KR 3. § (3) bekezdés).
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2)
bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér
a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is
fel kell tüntetniük a formanyomtatványban. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében
a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 64. § (1)
és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségét. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az
ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és
(2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat
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mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, ill. arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése
szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a KR 8-16. §-aiban
foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A
kizáró okok fenn nem állásának igazolására a KR 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges az EKR által biztosított űrlapon.
A kizáró okok és az alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lenniük az
igazolni kívánt tény, adat igazolására. Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a KR
1-16. §-aira.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján ajánlattevő nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési
eljárásában az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről a kizáró okok és az alkalmassági
követelményeknek történő megfelelés tekintetében.
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 minimumkövetelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kr.) 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertesse az eljárást megindító felhívás
feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év munkagépek értékesítésére vonatkozó szállításait
a teljesítés ideje (megkezdés és befejezés időpontja év, hó, nap pontossággal), a szerződést kötő másik
fél, a szállítás tárgya és értéke megadásával, valamint arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Csatolni kell a teljesítésekkel kapcsolatos, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerinti
referenciaigazolásokat vagy
nyilatkozatokat. Ajánlatkérő a korábbi teljesítések bemutatásánál a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(1a) bekezdés a) pontja szerinti teljesítéseket veszi figyelembe. AK a teljesítés igazolásaként a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21/A § alapján elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító
bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt,
amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság
igazolásához igénybe vett, az ATn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése
szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely
előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nyilatkozatban

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

51

köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és
hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló,
elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Az ATnek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bekezdésének
megfelelően, a formanyomtatvány benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való
megfelelést igazolnia. Ajánlatkérő (AK) az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében lévő részletes információk megadását. ATnek a IV. rész alfa szakaszát
kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem. A műszaki/szakmai alkalmassági követelménynek
való megfelelést a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során – az AK felhívására – a gazdasági
szereplőknek az ebben a pontban meghatározott dokumentumok benyújtásával kell igazolnia. Közös
ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények tekintetében az
alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés
teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
72 hónapban megkezdett, és 36 hónapon belül teljesített, összesen legalább nettó 30 millió forint értékű
munkagép értékesítésére vonatkozó referenciával.
A beszerzés mennyiségére (1 db-ra) tekintettel, a korábbi teljesítések tekintetében a Kbt. 65. § (5)
bekezdésében foglalt százalékos arány nem alkalmazható. Az alkalmassági követelménynek ajánlattevők
több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő a referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén azt forintra számolja át
a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét [a KR 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az
ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek
igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, tehát a jegyzékén való
szereplés nem igazolja az alkalmassági követelményeknek 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:
Késedelmi kötbér: A teljesítésre vonatkozó késedelmi kötbér mértéke: a nettó ajánlati ár 0,5 %-a/ késedelemmel
érintett nap. A késedelmi kötbér alapja: a késedelemmel érintett termékre vonatkozó összesített ajánlati ár. A
késedelmi kötbérrel érintett napok számának maximuma: 30 nap.
Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó, ajánlattevő
érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Elállás
esetén ajánlattevő az összesített nettó ajánlati ár 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére
köteles.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben ajánlattevő az írásbeli értesítéstől számított 48 órán belül nem kezdi
meg a jótállási és garanciális, szavatossági igények körébe eső hibák javítását, késedelemmel érintett óránként
nettó 20.000.- Ft hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. A kötbérigény nem érvényesítése nem jelent
joglemondást ajánlatkérő részéről.
További részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben találhatók.
Az ellenérték kiegyenlítésére az írásban igazolt, szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Kbt. 135. § (1) és
(6) bekezdéseiben foglaltak, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározottaknak megfelelően átutalással egyenlíti ki, a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját
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követő 30 napon belül. A teljesítés során a Kbt. 136. § rendelkezéseit is alkalmazni kell. Előleget ajánlatkérő nem
biztosít, a szállítást követően 1 db végszámla benyújtására van lehetőség. A számla benyújtásának legkorábbi
napja: a teljesítés ajánlatkérő által történt írásbeli jóváhagyásának - a teljesítésigazolás kiállításának napja, a
számlát ajánlattevő a teljesítést követő 15. napig köteles benyújtani. A fizetési feltételek kapcsán irányadó
jogszabályok különösen: 2013. évi V. törvény (Ptk.); 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.).
További részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben 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
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: 2022/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
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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: 2022/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKRben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által
üzemeltetett elektronikus
közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az
EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/
portal/tamogatas. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget
és tájékoztatást az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával
kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet
honlapján érhető el. (https://ujvilag.gov.hu/ekr) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr) 6. §-ának (1), és (6a)(10) bekezdéseiben, valamint a 16. § - 17. §-aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében
foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre
vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján
vizsgálja.
2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget, figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3)
bekezdéseire. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai
követelményeket a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek,
különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely
tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását
és megnevezi azt az ATt, aki a közös AT-k képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet.
A megállapodásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági
szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők
képviseletében eljárhat.
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5. AK a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös AT-k tekintetében.
6. Az ajánlathoz adott esetben [bármely olyan irat csatolása esetén, amely AT (közös AT) és/vagy
alvállalkozó és/vagy kapacitást biztosító szervezet képviselője részéről aláírásra került] csatolni kell az AT
és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát
vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta
az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk
aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy
ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta
csatolandó. Amennyiben az ajánlat benyújtására a kötelezettségvállalásra jogosult részéről elektronikus
aláírás-hitelesítéssel ellátottan kerül sor, szükségtelen a nyilatkozatokat kézi aláírással ellátni, és aláírási
címpéldányt vagy aláírásmintát csatolni.
7. AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5)
bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
8. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció 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.
9. A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
10. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (név/
lajstromszám): Bodorics István/00374.
11. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül
hagyásuk az ajánlat
érvénytelenségét okozhatja.
12. Értékelési részszempontonként adható pontszám: 0-10 pont. Az ajánlatok értékelésének értékelési
szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, legjobb ár-érték arány, az 1. részszempont
esetében a fordított, a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerének alkalmazásával a
dokumentációban rögzítettek szerint.
13. AT-nek a Kbt. 66. § (6) bek. a) - b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek
azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint meg
kell adni a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt adatokat.
14. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton
az EKR-ben. A válaszadásra a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.
15. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, továbbá adott esetben az üzleti titokra
vonatkozó nyilatkozat ajánlat részeként történő benyújtását.
16. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban (Az ajánlati kötöttség minimális időtartama) rögzített 1 hónap alatt 30
naptári napot ért.
17. A részekre bontás a gazdasági észszerűség követelményével nem összeegyeztethető, illetve szakmai
szempontból nem indokolt.
18. Műszaki-szakmai ajánlat (termékleírás) a „Műszaki leírás” alapján, melyből egyértelműen kiolvasható az
előírt követelményeknek történő megfelelőség.
Az ajánlattevőknek ajánlatukban minden egyes, a műszaki leírásban szereplő követelmény kérdése
tekintetében nyilatkozniuk kell az azokkal való megfelelőségről. A megfelelés ténye mellett a vonatkozó
műszaki adat értéke kötelezően föltüntetendő valamennyi olyan adat esetén, ahol a „műszaki adat értéke”
értelmezhető.
A bemutatásnak (termékleírásnak) tartalmaznia kell a megajánlott termékek gyártmányát és típusát.
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AK felhívja a figyelmet, hogy a műszaki-szakmai ajánlat teljes körű hiánya az ajánlatnak a Kbt. 73.§ (1)
bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenítését eredményezi.
19. A Dél-Kom NKft. a Mecsek-Dráva Regionális Szilárd Hulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást. A szerződést a Mecsek-Dráva Reg.
Szilárd Hulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önk. Társulás köti meg a nyertes ajánlattevővel.
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:
2022/05/10 (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
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HCEMM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8941/2022)
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: HCEMM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26307383206
Postai cím: Dugonics Tér 13.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Domoki Mónika
Telefon: +36 304051683
E-mail: monika.domoki@hcemm.eu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.hcemm.eu/
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/EKR000597812022/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):
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000597812022/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: Kutatási és fejlesztési tevékenység
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: HCEMM IT eszközök beszerzése 4 részben.
Hivatkozási szám: EKR000597812022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

30200000-1
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
HCEMM IT eszközök beszerzése 4 részben.
1. rész: Felhasználói kliens eszközök beszerzése
2. rész: Idegen nyelvezetű kliens eszközök beszerzése
3. rész. Nyomtatók beszerzése
4. rész: Szerver rendszer és hozzá kapcsolódó szolgáltatások 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 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: Felhasználói kliens eszközök beszerzése.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Budapesti út 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő a következő eszközöket köteles leszállítani a teljesítés helyére:
Ultrakönnyű-Hordozható Notebook 35 db, Dokkoló állomás (K 01 ultrakönnyű hordozható géphez illeszkedően)
35 db, Asztali számítógép 12 db, Monitor 57 db, Vezeték nélküli billentyűzet és egér szett (magyar) 53 db, 27"
monitor 5 db, Notebook (mobile workstation) 1 db, Nagy teljesítményű számítógép/szerver torony 1 db, Nagy
teljesítményű számítógép/szerver torony 1 db, Hordozható laptop 1 db, Kis méretű hordozható laptop 1 db, Irodai
szoftvercsomag 78 db, 37.5" monitor 1 db, Nagy teljesítményű számítógép 1 db.
A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás (szakmai ajánlat táblázat) tartalmazza. Ajánlatkérő csak új
eszközöket fogad el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
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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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No. 739593 (részbeni finanszírozás).
II.2.14) További információ:
Az ár a nettó összesen ajánlati árat jelenti. (Ft)
II.2.1)
Elnevezés: Idegen nyelvezetű kliens eszközök beszerzése.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Budapesti út 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő a következő eszközöket köteles leszállítani a teljesítés helyére.
16" ultrakönnyű hordozható notebook (német) 1 db, 16" ultrakönnyű hordozható notebook (német) 1db, Vezeték
nélküli billentyűzet és egér szett (angol) 5 db.
A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás (szakmai ajánlat táblázat) tartalmazza. Ajánlatkérő csak új
eszközöket fogad el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
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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:
Az ár a nettó összesen ajánlati árat jelenti. (Ft)
II.2.1)
Elnevezés: Nyomtatók beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30232110-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Budapesti út 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő a következő eszközöket köteles leszállítani a teljesítés helyére.
"Munkacsoportos színes lézer nyomtatók MFP" 2 db, A4-es méretű, kétkomponensű (színes) multifunkciós,
hálózatos lézernyomtató 6 db, A4-es méretű, kétkomponensű (színes) multifunkciós, hálózatos lézernyomtató 1
db.
A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás (szakmai ajánlat táblázat) tartalmazza. Ajánlatkérő csak új
eszközöket fogad el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
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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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No. 739593 (részbeni finanszírozás).
II.2.14) További információ:
Az ár a nettó összesen ajánlati árat jelenti. (Ft)
II.2.1)
Elnevezés: Szerverrendszer és hozzá kapcsolódó szolgáltatások
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48821000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Budapesti út 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő a következő eszközöket köteles leszállítani és üzembe helyezni a teljesítés helyén.
Központi, LAN hálózati kapcsoló 2db, Szerverek 4db, Mentő, tároló rendszer 2db, Veeam bővítés 3 db, Tároló
rendszer 1 db, Szünetmentes tápegység 1 db, Rack szekrény tartozékokkal 1 db, "Operációs rendszer licenc
(kormányzati)" 4 db, "További 2 magos operációs rendszer licenc kliens licencek nélkül (kormányzati)" 8 db,
"Felhasználókhoz rendelt kliens licenc (kormányzati)" 200 db, "Felhasználókhoz rendelt levelező kliens licenc
(kormányzati)" 200 db, Rendszerintegrációs szolgáltatások 1 db, gyártói jótállás. "Adatbázis szerver szoftver
(kormányzati)” 1db, "Adatbázis szerver szoftver kliens licenc (kormányzati)" 2db.
Ajánlatkérő 15 napos próbaüzemet tart, amely időszak alatt a nyertes ajánlattevőnek üzemeltetői oktatást kell
tartania, maximum 2 főnek, maximum 10 óra időtartamban.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

62

A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás (szakmai ajánlat táblázat) tartalmazza. Ajánlatkérő csak új
eszközöket fogad el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No. 739593 (részbeni finanszírozás).
II.2.14) További információ:
Az ár a nettó összesen ajánlati árat jelenti. (Ft)
A II.2.7. pontban meghatározott határidő úgy értendő, hogy a teljesítési határidő 6 hónap, de legkésőbb 2022.
december 20.
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: Mindegyik részre vonatkozó követelmény: Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: a Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ában foglaltak
szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4)
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bekezdésében foglalt nyilatkozatot is be kell nyújtania az ajánlatában. A Kbt. 69. § szerinti felhívásra az
ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8-16.§-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Felhívjuk a
figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3) bekezdésére is.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Ha van folyamatban,
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást.
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: Mindegyik részre vonatkozó követelmény:
Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - be kell csatolnia az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - a Dokumentumban
foglalt egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével).
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek
M1) be kell mutatnia a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításait. Az
igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező
idő, év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a referenciával kapcsolatban elérhető személy
neve, telefonszáma, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (1) bek. a)
pontja, (1a) bekezdése és a 22. § szerint).
M2) a 4. részben meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket és megadni
az alkalmassági feltételt, amire megajánlják, be kell csatolnia a szakemberek szakmai önéletrajzának
a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt szakmai gyakorlati idővel való
rendelkezés megállapítható, és egy rendelkezésre állási nyilatkozatot. Be kell nyújtani továbbá a
végzettséget igazoló okirat másolatát. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő
és befejező időpontját év/hó (egész hónap) bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése
érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információkban egyértelműen meg kell adni az elvégzett
szakmai tevékenységek rövid ismertetését (321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21.§ (1) bek. b) pontja szerint).
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a
Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és
igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M1.1) az 1. részben az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), minimum 50 db notebook és/vagy asztali
számítógép és/vagy monitor szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített egy vagy több
referenciával
M1.2) a 2. részben az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), minimum 1 db idegen nyelvezetű notebook
szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával
M1.3) a 3. részben az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), minimum 5 db multifunkciós nyomtató szállítására
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített egy vagy több referenciával.
M1.4) A 4. részben az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) IT szerverek és/vagy IT hálózati eszközök szállítására
és telepítésére vonatkozó egy vagy több referenciával, amely minimum 8 db olyan eszközre/eszközökre
vonatkozott/vonatkoztak, amelyek a felhívás II.2.4) pontjában meghatározásra kerültek (kivéve licenszek).
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M2.1) A 4. részben a szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő olyan szakemberrel, aki középfokú
végzettségű, minimum 3 éves informatikai szakmai gyakorlattal rendelkezik és gyakorlatot szerzett
szerver rendszerek (architektúra) tervezésében és/vagy telepítésében (kiépítés) és hálózati eszközök
telepítésében.
M2.2) a 4. részben a szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő olyan szakemberrel, aki szakirányú felsőfokú
végzettségű (mérnök informatikus vagy gazdasági informatikus vagy gyengeáramú villamosmérnök,
vagy ezekkel egyenértékű), minimum 2 éves informatikai/távközlési szakmai gyakorlattal rendelkezik és
gyakorlatot szerzett szerver rendszerek (architektúra) tervezésében és/vagy telepítésében (kiépítés) és
hálózati eszközök telepítésében vagy 1 fő olyan szakemberrel, aki középfokú végzettségű, minimum 3
éves informatikai szakmai gyakorlattal rendelkezik és gyakorlatot szerzett szerver rendszerek (architektúra)
tervezésében és/vagy telepítésében (kiépítés) és hálózati eszközök telepítésében.
A szakemberek között nem lehet átfedés.
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:
Mindegyik részre vonatkozó követelmény: A nyertes ajánlattevő részenként 1 számlát nyújthat be. Ajánlatkérő
a számla ellenértékét a jogszabályoknak és az egyéb előírásoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől
számított maximum 30 napon belül egyenlíti ki, átutalással, a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdésekben foglaltak
szerint. Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF. Az ajánlatkérő nem biztosít előleget. A
fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az 1., 3., 4. részekben részben európai uniós támogatásból egyenlíti ki. A
támogatás intenzitása: 100%.
Az 1., a 2. és a 3. részekben ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az uniós támogatás mellett a Tématerületi kiválóság
program 2021-ból és a HCEMM Teaming Nemzeti Laboratórium Programból egyenlíti ki, a 4. részben pedig az
uniós támogatás mellett a HCEMM Teaming Nemzeti Laboratórium Programból.
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
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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: 2022/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával kerül sor az EKR-ben. A Kbt. 68.
§ (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Mindegyik részre vonatkozó követelmény: A) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2)
és (6) bek-ben, a 65.§ (7) bek-ben és a 67.§ (4) bek-ben foglaltakra (EKR űrlap). B) Ajánlattevő csatolja az
ajánlatot aláíró személy 2006. évi V. tv 9.§(1) és (2) bek. szerinti aláírási címpéldányát, vagy aláírásmintáját.
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Meghatalmazott esetében a meghatalmazást is csatolni kell. Elektronikus aláírás esetén a címpéldány
benyújtása nem szükséges. C) Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi
lehetővé. D) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg
a műszaki alkalmasság feltételeit, igazolását. E) Az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen
fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, valamint az értékelési szempontra tett ajánlatot. F) Az
irányadó jog a magyar, az irányadó idő a magyar idő. G) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a Kbt. előírásai irányadók. H) Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: Dr. Hubai Ágnes, lajstromszáma: 00177. I) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek.
e) pontját. J) Ajánlattevőnek be kell nyújtania a kitöltött szakmai ajánlat táblázatot excel és aláírt, nem
szerkeszthető formátumban. K) Késedelmi kötbér: napi mértéke a nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a, de
maximum a nettó ellenszolgáltatás 10 %-a. Hibás teljesítési kötbér: napi mértéke a nettó ellenszolgáltatás
0,5 %-a, de maximum a nettó ellenszolgáltatás 10 %-a. Meghiúsulási kötbér: nettó ellenszolgáltatás 20
%-a. Jótállás időtartama:1-3 év, a műszaki leírásban foglaltak szerint, illetve a 4. részben a megadott
eszközök esetében 3 év Next Business Day (1 munkanapon belüli) jótállás. A szerződést biztosító
mellékkötelezettségre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza. L) A
IV.2.6. pontban az 1 hónap 30 napot jelent. M) Ajánlatkérő azért alkalmazza a legalacsonyabb ár
értékelési szempontot, mert az ajánlatkérő igényeinek a konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott
esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
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
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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
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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (8842/2022)
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: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726906206
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gonda Csaba
Telefon: +36 62530166
E-mail: gonda.csaba@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hodmezovasarhely.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/EKR000086132022/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):
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000086132022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zöldterület karbantartás
Hivatkozási szám: EKR000086132022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

77313000-7

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

70

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú város tulajdonában és kezelésében lévő, meghatározott helyszínek
zöldfelületeinek karbantartása vállalkozási keretszerződés keretében 24 hónap időtartamra.
1. rész: Újváros városrész, gyepfenntartás 192 269 m2/12 hónap
2. rész: Susán városrész, gyepfenntartás 306 136 m2/12 hónap
3. rész: Csúcs városrész, gyepfenntartás 300 965 m2/12 hónap
4. rész: Kincsestelep városrész, gyepfenntartás 404 747 m2/12 hónap
5. rész: Külterületi utak mentén, gyepfenntartás 812 361 m2/12 hónap
6. rész: Kerékpárutak, gyepfenntartás 144 980 m2/12 hónap
7. rész: Ipartelep, gyepfenntartás 243 694 m2/12 hónap
8. rész: Tram-train útvonala melletti növényanyag, gyepfenntartás, a külön mellékletben található növényanyag
gondozása, minimum kéthetenti gyomirtása, tisztítása, a pótlandó növényanyag jelzése az Önkormányzat felé, a
területek rendszeres öntözése, gyepfelület 4000 m2/12 hónap.
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: Újváros
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Hódmezővásárhely belterülete.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyepfenntartás az alábbi területeken:
- Körtöltés (helyrajzi számok: 6417, 6418, 6449/1, 6416, 6413, 6504, 6478/8; gondozandó terület: 57038 m2,
gyakoriság: évi 1 alkalom)
- Széchenyi tér (helyrajzi szám: 6775; gondozandó terület: 12390 m2, gyakoriság: évi 6 alkalom),
- Széchenyi téri játszótér (helyrajzi szám: 6775; gondozandó terület: 2055 m2, gyakoriság: évi 6 alkalom)
- Vasút előtt, balra található zöld terület (helyrajzi szám: 6673; gondozandó terület: 2151 m2, gyakoriság: évi 5
alkalom)
- Síp utca kerékpárút mentén (helyrajzi szám: 6672; gondozandó terület: 6001 m2, gyakoriság: évi 4 alkalom)
- Tóth malom utca (helyrajzi számok: 6110, 5724/1; gondozandó terület: 2426 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

71

- Dilinka temetőhöz vezető út (gondozandó terület: 820 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
- Szennvíztisztitó-telep melletti zöld terület (helyrajzi számok: 02041/61, 02041/87, 02041/85; gondozandó terület:
6266 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
- Tóth malom utca melletti zöldterület (Tesco mögötti aluljáró Tóth malom utca kereszteződése) (helyrajzi számok:
5319/14; gondozandó terület: 1077 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
- Hód-Tész szemben lévő terület (Tóth malom utca) (helyrajzi számok: 6101, 6110, 6099, 6103, 6106, 6108;
gondozandó terület: 3213 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
A 24 hónapra rendelkezésre álló keretösszeg 9 121 733 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási
kötelezettséget.
(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:
II.2.1)
Elnevezés: Susán
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

77310000-6
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Hódmezővásárhely belterülete.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyepfenntartás az alábbi területeken:
- Mátyás u. - Éva u. - Bajcsy-Zs. u.által határolt rész (helyrajzi szám: 9165/1; gondozandó terület: 5373 m2,
gyakoriság: évi 5 alkalom)
- Mátyás u. - Éva u. - Bajcsy-Zs. u.által határolt rész + játszótér (helyrajzi szám: 9165/1; gondozandó terület: 1241
m2, gyakoriság: évi 6 alkalom)
- Éva u. (Kistópart u.tömbbelső, Mérleg ABC melletti tér, nagy tölggyel) (helyrajzi szám: 9116/10; gondozandó
terület: 11058 m2, gyakoriság: évi 4 alkalom),
- Éva u. bérházak közötti játszótér (helyrajzi szám: 6775; gondozandó terület: 1819 m2, gyakoriság: évi 5 alkalom)
- Bajcsy-Zs.u. vasúti sorompóig (helyrajzi számok: 9147/1, 9148; gondozandó terület: 6776 m2, gyakoriság: évi 5
alkalom)
- Mátyás u. - Hőközpont - HVSZ terület (helyrajzi szám: 6195/5; gondozandó terület: 3561 m2, gyakoriság: évi 5
alkalom)
- Körte utcai Kolokán kútnál lévő ill. Barbakán kútnál (helyrajzi számok: 9039; gondozandó terület: 325 m2,
gyakoriság: évi 3 alkalom)
- Epreskert (helyrajzi számok: 12247, 12252/1, 12252/2; gondozandó terület: 21963 m2, gyakoriság: évi 6 alkalom)
- Epreskert játszótér (helyrajzi számok: 12247, 12252/1, 12252/2; gondozandó terület: 839 m2, gyakoriság: évi 6
alkalom)
- Nagyállomás előtti tér (helyrajzi számok: 9136, 9137, 9138, 9139, 9140, 9141, 9142; gondozandó terület: 2770 m2,
gyakoriság: évi 3 alkalom)
- Garzó Imre utca (Bodrogi Bau és Bajcsy között) (helyrajzi szám: 9165/1; gondozandó terület: 656 m2, gyakoriság:
évi 5 alkalom)
- Serháztéri játszótér (helyrajzi szám: 10178/17; gondozandó terület: 3964 m2, gyakoriság: évi 5 alkalom)
- Csalogány utca játszótér (helyrajzi szám: 10092/1; gondozandó terület: 545 m2, gyakoriság: évi 4 alkalom)
A 24 hónapra rendelkezésre álló keretösszeg 14 296 347 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási
kötelezettséget.
(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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

73

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Csúcs
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Hódmezővásárhely belterülete.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyepfenntartás az alábbi területeken:
- Jókai utca (helyrajzi számok: 12245/1, 12245/3,11365/1, 11365/3, 3548/1, 3548/3; gondozandó terület: 64227m2,
gyakoriság: évi 3 alkalom)
- Szántó Kovács János utca (helyrajzi számok: 5229/1, 5229/3, 3893/1, 3893/4, 3893/5, 3893/3, 3570/12, 3570/61 ;
gondozandó terület: 27071 m2, gyakoriság: évi 4 alkalom),
A 24 hónapra rendelkezésre álló keretösszeg 14 248 677 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási
kötelezettséget.
(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:
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vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kincsestelep
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Hódmezővásárhely belterülete.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyepfenntartás az alábbi területeken:
- Gyöngy utcai lebontott játszótér (helyrajzi szám: 3491; gondozandó terület: 894 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
- Dobó K. u. (helyrajzi számok: 3591, 3627; gondozandó terület: 2352 m2, gyakoriság: évi 2 alkalom),
- Bibó Lajos u.(helyrajzi szám: 3570/17; gondozandó terület: 1721 m2, gyakoriság: évi 2 alkalom)
- Bibó Lajos u. melletti zöld terület (foci pálya) (helyrajzi szám: 3570/62; gondozandó terület: 13002 m2,
gyakoriság: évi 3 alkalom)
- Tabáni templom melletti piactér (helyrajzi szám: 3117; gondozandó terület: 827 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
- Nefelejcs utcai játszótér, elbontották, üres zöld terület (helyrajzi számok: 3652, 3677; gondozandó terület: 485
m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
- Borz u. - Török K.u. sarok (helyrajzi számok: 3273, 3274, 3257; gondozandó terület: 427 m2, gyakoriság: évi 1
alkalom)
- Kincses temető környéke (helyrajzi szám: 3565/1; gondozandó terület: 16452 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
- Borz utca - Könyök utca körtöltés (helyrajzi számok: 3242/5, 3257, 3234, 3236, 3235, 2986, 2966, 2987, 1812, 1813,
1815, 1816, 1821, 1821, 1822; gondozandó terület: 63644 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
- Borz utca vége (gondozandó terület: 2016 m2, gyakoriság: évi 3 alkalom)
- Damjanich - Török K. sarok (helyrajzi számok: 3402/1, 3402/2, 3274; gondozandó terület: 672 m2, gyakoriság: évi
4 alkalom)
- Hideg utca sarok (helyrajzi szám: 3232; gondozandó terület: 998 m2, gyakoriság: évi 6 alkalom)
- Damjanich utca (helyrajzi számok: 3231, 2939/1; gondozandó terület: 47710 m2, gyakoriság: évi 5 alkalom)
- Damjanich utca játszótér (helyrajzi szám: 2939/1; gondozandó terület: 2070 m2, gyakoriság: évi 4 alkalom)
- Szellősor (helyrajzi számok: 3258/22, 3258/5; gondozandó terület: 3896 m2, gyakoriság: évi 3 alkalom)
- Damjanich u.- Kígyó u. játszótér, lebontották, üres telek (helyrajzi szám: 2745; gondozandó terület: 812 m2,
gyakoriság: évi 2 alkalom)
A 24 hónapra rendelkezésre álló keretösszeg 18 892 643 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási
kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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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:
II.2.1)
Elnevezés: Külterületi utak
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Hódmezővásárhely külterülete.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyepfenntartás az alábbi területeken:
- Bodzási út a várostáblától a töltésig (gondozandó terület: 48000 m2, gyakoriság: évi 3 alkalom)
- Bordás dűlő (Nyikos u. és Bodzási u. között) (gondozandó terület: 4500 m2, gyakoriság: évi 2 alkalom)
- Csomorkányi út-Erzsébeti út közötti átkötő út (gondozandó terület: 16010 m2, gyakoriság: évi 2 alkalom)
- Erzsébeti kerékpárút és közút mellett elkerülőig (gondozandó terület: 8118 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
- Keleti elkerülőút és 3 db körforgalom (gondozandó terület: 106240 m2, gyakoriság: évi 2 alkalom)
- Mártélyi út rézsű (Vámháztól az elkerülőig) (gondozandó terület: 1435 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
- Szentesi úti körforgalom 1 (gondozandó terület: 377 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
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- Szentesi úti körforgalom 2 (gondozandó terület: 377 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
- Szőlőhalom u. csatorna mellett (gondozandó terület: 290 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
- Téglagyári tanösvény (gondozandó terület: 12980 m2, gyakoriság: évi 2 alkalom)
- Zrínyi u. végétől az elkerülőig (gondozandó terület: 6414 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
- Rárósi úton az elkerülőig (gondozandó terület: 6645 m2, gyakoriság: évi 2 alkalom)
- 47-es út elkerülő észak rész (gondozandó terület: 358600 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
A 24 hónapra rendelkezésre álló keretösszeg 40 624 050 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási
kötelezettséget.
(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:
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárutak
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

77310000-6
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NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Hódmezővásárhely belterülete.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyepfenntartás az alábbi területeken:
- Maroslele kerékpárút közigazgatási tábláig (gondozandó terület: 24600 m2, gyakoriság: évi 4 alkalom)
- Mártély kerékpárút Nagy Pál kanyarig (gondozandó terület: 5200 m2, gyakoriság: évi 3 alkalom),
A 24 hónapra rendelkezésre álló keretösszeg 6 868 387 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási
kötelezettséget.
(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:
II.2.1)
Elnevezés: Ipartelep
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Hódmezővásárhely külterülete.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyepfenntartás az alábbi területeken:
- Kokron József utca és mellette található zöldterület (helyrajzi számok: 6478/29, 6478/1, 6478/44, 6478/42,
6478/46, 6484/4, 6484/5, 6488, 6487/1 ; gondozandó terület: 64869 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
- Makói országút mellett (helyrajzi számok: 6490/6, 6490/3, 6490/4, 6495, 7701/6, 7701/1, 6486/1, 6500/10, ;
gondozandó terület: 42007 m2, gyakoriság: évi 3 alkalom),
- Majolika utca (helyrajzi számok: 6479/2, 6478/27, 6478/28, 6492/9, 6500/8, 6500/7, 6497/8 ; gondozandó terület:
26610 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
- Kalmár Zsigmond utca (helyrajzi számok: 6496/5, 6492/11, 6500/11; gondozandó terület: 17321 m2, gyakoriság:
évi 1 alkalom)
- Czeglédi Nagy Ferenc utca (helyrajzi szám: 6500/6; gondozandó terület: 8873 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)
A 24 hónapra rendelkezésre álló keretösszeg 13 648 164 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási
kötelezettséget.
(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:
II.2.1)
Elnevezés: Tram-train útvonala
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Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Hódmezővásárhely belterülete.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyepfenntartás: gyepfelület 4000 m2/12 hónap.
A külön mellékletben található növényanyag gondozása, minimum kéthetenti gyomirtása, tisztítása, a pótlandó
növényanyag jelzése az Önkormányzat felé, a területek rendszeres öntözése.
A 24 hónapra rendelkezésre álló keretösszeg 12 400 000 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási
kötelezettséget.
(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:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ajánlattevő (közös
ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott
kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre
jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási az ajánlatban:
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében
az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
- Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben rögzített kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint,
a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát pedig a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint igazolja előzetesen (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is).
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem
írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási ajánlatok elbírálásához külön felhívására:
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az
ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya
alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és
benyújtásával teljesíthető.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása
érdekében.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat
tartalma valós.
- Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt.
64. §-ban
meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban foglaltakra is.
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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 másolatban
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: M.1. Az ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bek. a)
pontja alapján mutassa be a felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) közbeszerzés tárgya (zöldterület
karbantartás, gyepfenntartás) szerinti szolgáltatásait.
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 teljesítés tárgyának megnevezését és mennyiségét 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.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk
megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett de legfeljebb 6 éven
(72 hónap) belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, összesen legalább
1. részben: 10 000 m2
2. részben: 10 000 m2
3. részben: 10 000 m2
4. részben: 10 000 m2
5. részben: 10 000 m2
6. részben: 10 000 m2
7. részben: 10 000 m2
8. részben: 1 000 m2
és ezek tekintetében közbeszerzés tárgya (zöldterület karbantartás, gyepfenntartás) szerinti referenciával.
Az M.1. alkalmassági követelmény bármennyi szerződéssel teljesíthető.
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:
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III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Szolgáltató a Ptk. 6:186. S (1) bekezdése alapján kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha a Szerződést
olyan okból, amelyért felelős, megszegi.
Késedelmi kötbér: Amennyiben a Szolgáltató valamely Megrendelés teljesítését a Megrendelő által előzetesen
meghatározott teljesítési határidőben nem kezdi meg, ill. nem végzi el olyan okból, amelyért felelős, késedelmi
kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja az adott Megrendelés után fizetendő nettó díj, mértéke a
kötbéralap 1%-a naponta, de legfeljebb 10 naptári nap.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben valamely Megrendelés teljesítése bármely olyan okból, amelyért a Szolgáltató
felelős — beleértve a 10 naptári napot meghaladó késedelmet is — meghiúsul, a Szolgáltató meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szolgáltató késedelme meghaladja a 10 naptári napot, a
Megrendelő jogosult az adott Megrendelés teljesítését meghiúsultnak tekinteni. A meghiúsulási kötbér alapja
az adott Megrendelés után fizetendő nettó díj, mértéke a kötbéralap 30%-a. A meghiúsulási kötbér legfeljebb 5
alkalommal érvényesíthető.
Az esedékessé vált kötbér összegéről a Megrendelő kötbérértesítőt állít ki a Szolgáltató felé, amelyet a
Szolgáltató annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a
kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára.
A teljesítés elmaradása esetére (meghiúsulás) kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja,
a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.Felek rögzítik,
hogy amennyiben a Szerződés időtartama alatt 5 alkalommal meghiúsulási kötbér alkalmazására kerül sor
a Szolgáltatóval szemben — azaz a Megrendelő által a Szerződés szerint megküldésre került Megrendelés
teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Szolgáltató felelős — a Felek ezt olyan körülménynek tekintik,
amely a Megrendelőt feljogosítja a Szerződés azonnali hatállyal történő felmondására.
A Megrendelő (jogosult) a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát.
A Megrendelő (jogosult) a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét
nem érvényesítette.A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a kötbérfizetési kötelezettsége alól csak
abban az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimenti.
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
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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: 2022/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, a
Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján 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:
1) Ajánlatkérő (AK) az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által
üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKRben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bek. második mondatában foglaltakra.
2) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/
3) Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR
rendszerben megfelelően kitöltött – felolvasólapot.
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4) AT-nek a Kbt. 66.§ (6) bek alapján az ajánlatban meg kell jelölnie 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.(Nemleges
tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
5) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§ szakaszában foglaltaknak megfelelően
biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71.§(6) bek szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása
esetén.
6) Amennyiben a közbeszerzési dokumentum ajánlattételi dokumentációja és az ajánlati felhívás szövege
között eltérés mutatkozna, úgy a közzétett ajánlattételi felhívás szövege az irányadó.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66.§(2) bekben foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát
az ajánlattételi felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére,valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan,továbbá nyilatkozni kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is-a 321/2015. (X. 30.)
Korm.rendelet 13. §-a szerint.
8) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekt társaság) létrehozását.
9) A Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja nem kerül alkalmazásra.
10) AK a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseit alkalmazni kívánja.
11) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az ajánlattételi felhívás megjelenését követő 2. szerdán 9:00 órakor.
Gyülekező: Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Megjelenési szándékot az EKR rendszeren belül, Egyéb
kommunikáció eljárási cselekmény keretében a bejárást megelőző napon 15:00 óráig kérjük jelezni.
12) Amennyiben bármely,az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra,úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni, figyelemmel a 47.§(2) bekre.
13) A részletes fizetési feltételeket, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek (késedelmi és
meghiúsulási kötbér) szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
14) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében
meghatározott
kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.
15) Az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 1 hónap 30 napot jelent.
16) Értékelési szempont: A legalacsonyabb ár, az értékelés módszere: A legelőnyösebb (legalacsonyabb
megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme az adható maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő
részpontszáma ehhez viszonyítva fordított arányosítás szerint kerül megállapításra.
17) M.1. pont szerinti alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
18) FAKSZ: Gonda Csaba, lajstromszám: 00694
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:
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Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem a
Kbt. 148. §-a alapján nyújtható be.
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:
2022/05/10 (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
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (9547/2022)
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: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735605205
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Angyalné dr. Soltész Kitti
Telefon: +36 46512700
E-mail: soltesz.kitti@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.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/EKR000252302022/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):
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000252302022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
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: önkormányzati feladatok ellátása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Herman Ottó Múzeum – marketingkommunikáció
Hivatkozási szám: EKR000252302022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

79342000-3
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00003 azonosító számú „Herman Ottó Múzeum bővítése és környezetének fejlesztése”
című projekt megvalósításához szükséges marketingkommunikációs feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
A./ Grafikai tervezési szolgáltatások
B./ Hirdetési és marketingszolgáltatások, hirdetésszervezés
C./ Ajándékok tervezése és/vagy kivitelezése
D./ Public relations szolgáltatások
E./ propaganda, videofilm gyártása
F./ Reklámfényképezési szolgáltatások
G./ Nyomtatási szolgáltatások
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: Herman Ottó Múzeum – marketingkommunikáció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

További tárgyak:

79416000-3

Kiegészítő szójegyzék

79810000-5
79822500-7
92111200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3525 Miskolc, Városház tér 8.; 3529 Miskolc, Görgey Artúr u. 28.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ellátandó marketingkommunikációs feladatok a TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00003 projekt megvalósítása során:
A./ GRAFIKAI TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
1./ A múzeum meglévő arculatához illeszkedő kiegészítő kiállítási arculat tervezése és kézikönyv elkészítése (logó
és arculati elemek tervezése);
- ezen belül tízféle reklám és ajándéktárgy tervezése a kiállítás vizuális megjelenéséhez igazodó, annak
műalkotásait felhasználó módon (esernyő, jegyzetfüzet – spirálnotesz- tollal, bögre, irattartó/dosszié,
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vállas vászontáska, ajándéktáska, textil és karton legyező, sör- és tányéralátét, póló, kulcstartó). A termékek
környezetbarát vagy újrahasznosított alapanyagból készülhetnek.
- Információs táblák, jelzések, térelemek pl. padlómatrica, tapadócsík arculati rendszerének megtervezése; különös
tekintettel a hátrányos helyzetű csoportok múzeumi látogatásának információs biztonságát figyelembe veendő
elemek beépítésére: vakok és gyengénlátók, autisták, mozgásukban korlátozottak stb.
2./ Kétféle citylight tervezése
3./ 2 db 8 oldalas A5-ös múzeumi brosúra tervezése; (Képtár,) – 3 nyelven (fordítás is) a múzeum által biztosított
forrásanyag felhasználásával. A magyaron kívül angol és orosz nyelvű kiadvány, amely elsősorban az attrakció
turisztikai hasznosításának bemutatására törekszik.
4./ 1 db 8 oldalas A5-ös eredménykommunikációs kiadvány teljes grafikai tervezése, tördelése;
B./ HIRDETÉSI ÉS MARKETINGSZOLGÁLTATÁSOK, HIRDETÉSSZERVEZÉS
1./ A meglévő internetes weboldalhoz kapcsolódó aloldal létrehozása
2./ A social média összetett, integrált működtetésére vonatkozó stratégia és megvalósítási terv készítése. Az
attrakció új profiljának kialakítása és a már meglévők összehangolt működtetésének tervezése. Közösségi média
profil posztolási stratégiájának megtervezése, minták, jó gyakorlatok létrehozása, tanácsadás;
• ehhez kapcsolódóan social médiában fizetett kampány Facebook és Instagram felhasználóinak minimum 2
hónap időtartamban (min. 1.000.000 fő elérésével), hatékony felületek bekapcsolása és azokhoz tartalomgyártás,
hirdetés-ütemezése
• ehhez kapcsolódóan teljes SEO (kereső optimalizálás) kidolgozása és megvalósítása
3./ Reklámszövegírás minden megjelenési felületen;
4./ Elektronikus média (kampány jelleggel)
• 90 x 30 mp-es hirdetési spot megvalósítása a Miskolc TV- ben;
• 90 x 30 mp-es hirdetési spot megvalósítása a Rádió M adón;
• 20 x 5 mp-es virtuális reklám a TV2 csatornán;
• 15 x 20 mp hirdetési spot a Rádió 1-en.
5./ Citylight kampány (20 db) 1 hónapon át;
6./ A 3 db miskolci LED-falon 1 hónapon át spot (30 mp) sugárzása,
7./ Hatékony Youtube kampány kidolgozása, melynek keretén belül legalább 1 db 30 mp-es reklámspot hirdetése
egy hónapon át a csatornán.
8./ Vlogger bevonása (kulturális művészeti stílusban tevékenykedő, min. 20.000 fő követővel), aki népszerűsítheti
az attrakciót. A kiválasztott vlogger/youtuber számára study tour szervezése és az attrakció bemutatása, lehetőség
biztosítása, hogy elkészíthesse saját tartalmait.
9./ Google display és Google Ads kampány egy hónapon keresztül, kiválasztott turisztikai oldalakon és
programajánlókon fizetett hirdetések megjelentetése, ezek megtervezése és ütemezése.
10./ 30 mp spot sugárzása a miskolci, debreceni, nyíregyházi és budapesti buszokon egy hónapos időtartamban.
11./ Miskolci buszok (5 db) felmatricázása a hátsó felületen 2 hónapos időtartamban. Tervezés, a kampány
beillesztése a teljes stratégiába.
12./ Közönségnépszerűsítő flashmob - rendezvény.
C./ AJÁNDÉKOK TERVEZÉSE ÉS/VAGY KIVITELEZÉSE
Az arculati tervezés során megtervezett és a Megrendelő által jóváhagyott tervek szerinti reklámtárgyak,
ajándéktárgyak (projekt szinten 10.000 db, arculati elemekkel ellátott) kivitelezése.
D./ PUBLIC RELATIONS SZOLGÁLTATÁSOK
- Sajtóközlemények írása (6) és közzététele, közleményenként 3 db országos és 2 db helyi garantált megjelenéssel;
- Sajtóriport-interjú szervezése (6 db);
- Sajtóbejárás szervezése (1 db).
E./ PROPAGANDA, VIDEOFILM GYÁRTÁSA
A projektet népszerűsítő filmek elkészítése:
- 1 db 30 mp-es és 1 db 1 perces reklámfilm;
- 1 db 8-10 perces részletező film az attrakció átfogóbb bemutatása, interjúk, narráció.
F./ REKLÁMFÉNYKÉPEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
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100 db image fotó készítése
G./ NYOMTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
- Múzeumi brosúra 2 * 8 oldalas A5 formátumú, változatonként 4000 példányban (2500 magyar, 1000 angol, 500
orosz);
- Eredménykommunikációs kiadvány 8 oldalas A5 formátumú, magyar nyelvű. 1000 példányban;
- 2 db roll-up 85 x 200 cm méretben.
A teljesítés során valamennyi elektronikus és nyomtatott dokumentáció esetén a Széchenyi2020 Arculati
Kézikönyv előírások betartásra kötelező.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2./ Az M.2. alkalmassági ponthoz megajánlott szakember szakmai (grafikai/
dizájner feladatok ellátása) többlettapasztalata, az előírt szakmai gyakorlati időn felül (0-36 hónap) 10
2 3./ Az M.3. alkalmassági ponthoz megajánlott szakember szakmai (marketing feladatok ellátása)
többlettapasztalata, az előírt szakmai gyakorlati időn felül (0-36 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00003
II.2.14) További információ:
1./ KIEGÉSZÍTÉS a II.2.5) pontban szereplő Ár kritérium: 1./ Ajánlati ár (nettó HUF) –
2./ KIEGÉSZÍTÉS a II.2.7) ponthoz: A szerződés időtartama szerint rögzített 120 munkanap, naptári napokban
értendő, azaz 120 naptári nap, azzal, hogy a szerződés hatályba lépésétől (a felek általi aláírásától) számítva a
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szerződés időtartama, azaz a véghatáridő nem nyúlhat túl a projekt fizikai befejezési határidején, azaz 2022.
október 15. napján. Amennyiben a szerződés hatályba lépésének napjához képest 2022. október 15. napjáig 120
naptári napnál kevesebb állna rendelkezésre, úgy a teljesítési véghatáridő legkésőbb 2022. október 15. napja.
Ebben az esetben azonban, ha a projekt fizikai befejezésének időpontja meghosszabbításra kerül, a szerződés
időtartamára vonatkozóan rögzített 120 naptári nap az irányadó, mely időtartam nem hosszabbítható meg. A
nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
A részszámlához kapcsolódó teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől 70 naptári nap (10 hét).
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, Alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja azon Ajánlattevőt, Alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,
akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. §(1) bekezdés b) pont].
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésben előírtakra.
A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSÁNAK MÓDJA:
A kizáró okok fenn nem állásáról Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.§, ill. 6.§. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal
együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésnek Ajánlattevővel szemben
alkalmazása esetén a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró
okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti
formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
ELŐZETES IGAZOLÁS: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplőnek az ajánlat benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának [kivéve a Kr. 4. § (2) bekezdés]
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban(továbbiakban EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlattevőnek az alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében [Kbt. 67. § (4) bekezdés, Kr. 15. § (1) bekezdés]. Az Ajánlattevőnek azon
alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az Ajánlattevő
alkalmasságának igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró
okok tekintetében [Kr. 15. § (2) bekezdés.] A Kr. 8. §, 10. § és 13-16. §-ban feltüntetett igazolások nem
kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró
okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett igazolási módok a Kr. V. Fejezetének megfelelően kiválthatók,
ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy
megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
UTÓLAGOS IGAZOLÁS: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt.69. § (4) bekezdés
rendelkezései szerint felkért Ajánlattevőnek, az Ajánlatkérő erről szóló felhívásában meghatározott
határidőn belül a Kr. 8.§ és 12-16. §-ai szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia,
hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. Ha az elbírálás
során Ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozat valóságtartalmával
kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően bármikor 5 munkanapos határidő
kitűzésével kérheti a (4) bekezdés szerinti igazolás benyújtását. Az utólagos igazolások benyújtása során a
Kbt. 69.§ (11a) bekezdés alkalmazandó.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a közbeszerzési dokumentumban az EEKD formanyomtatványnak
kitöltésére vonatkozó útmutatóra.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) kb) és kc) alpontja szerinti
nyilatkozatot (EKR űrlap) az ajánlattal együtt is jogosult benyújtani (az EKR űrlapot kitölteni), azonban az
ajánlat benyújtásakor annak ki nem töltése nem jelent eredménytelenségi okot, az űrlap kitöltése csak a
69.§ (4) bek. alapján kiküldésre került felkérésre kötelező!
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1) Ajánlattevő(k)nek igazolnia kell
a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától (lsd jelen felhívás VI.5. pont) visszaszámított 3 év (36 hónap) legjelentősebb teljesítéseire
– referenciáira - vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 22. § -ában meghatározott módon kiállított
referenciaigazolás(ok)/referencianyilatkozat(ok) egyszerű másolati példányban a következő tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),
- a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölése,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe, valamint a referenciát adó személy neve
és telefonszáma vagy e-mail címe,
- a szolgáltatás megnevezése,
- referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
M.2) Ajánlattevő(k)nek igazolnia szükséges a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak
a SZE-eknek, illetve vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
A nyilatkozat mellett benyújtandó az egyes alkalmassági minimum feltételként előírtak tekintetében:
a) Szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajz végzettségét, képzettségének ismertetését;
b) Szakember végzettségét igazoló okiratának (bizonyítványok) egyszerű másolata;
c) Szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok [Kbt. 65.§ (1) bek. b) pont; 321/2015.(X.30.) Kr.
21.§ (3) bek. b) pont];
M.3) Ajánlattevő(k)nek igazolnia szükséges a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak
a SZE-eknek, illetve vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
A nyilatkozat mellett benyújtandó az egyes alkalmassági minimum feltételként előírtak tekintetében:
a) Szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajz végzettségét, képzettségének ismertetését;
b) Szakember végzettségét igazoló okiratának (bizonyítványok) egyszerű másolata;
c) Szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok [Kbt. 65.§ (1) bek. b) pont; 321/2015.(X.30.) Kr.
21.§ (3) bek. b) pont];
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

93

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell továbbá 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.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése értelmében 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.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
ELŐZETES IGAZOLÁS:
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása érdekében az ajánlattétel során az EEKD IV. rész Alfa
szakasz kitöltését kéri!
UTÓLAGOS IGAZOLÁS:
Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmények [III.1.3) M.1) alpont] előírt igazolásait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AAjánlattevő nem alkalmas a szerződés teljesítésére, ha:
M.1) Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított –
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 3 év (36 hónap)
szerződésszerűen teljesített referenciával, az alábbi területekre vonatkozóan:
- grafikai tervezés (arculattervezés) és/vagy
- hirdetési és marketingszolgáltatások (kiadványszerkesztés, készítés) ( és/vagy
- ajándékok tervezése és/vagy kivitelezése, szállítása és/vagy
- public relation szolgáltatások (sajtóközlemények írása, közzététele) és/vagy
- propaganda, videofilm készítése és/vagy
- fényképezési szolgáltatások és/vagy
- nyomtatási szolgáltatások
A felsorolt szolgáltatási referencia tevékenységek közül legalább három tevékenységet kell igazolni a
referenciának, referenciáknak.
Fentiekben részletezett alkalmassági minimum követelmény és a minimálisan elvárt három szolgáltatási
tevékenység több referenciával is teljesíthető, nem elvárt feltétel, hogy egy referenciaigazolásnak több
tevékenységet is tartalmaznia kell.
M.2) Ha ajánlattevő nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú grafikus/dizájner végzettséggel (vagy ezzel
egyenértékű) rendelkező szakemberrel, aki legalább 12 hónapos grafikus/dizájner szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
M.3) Ha ajánlattevő nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú marketing (vagy ezzel egyenértékű)
végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 12 hónapos marketing szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
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
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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:
FIZETÉSI FELTÉTELEK:
A TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00003 sz. projektből, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt
elszámolható költségének 100%-a.
Előleg: Ajánlatkérő 10% előleget biztosít, mellyel a végszámlában kell elszámolni.
Ajánlatkérő az alábbiak szerint biztosítja a részszámlázás lehetőségét: 1 db rész – és egy végszámla nyújtható be.
Részszámla benyújtásának feltétele: a KD V. fejezet 2. sz. melléklete szerinti Szakmai ajánlatban (Díjtáblázatban)
a „Részszámlához kapcsolódó tevékenységek” alatt megjelölt valamennyi feladat teljesítése, melynek alapján a
részszámla összege a Szakmai ajánlatban „Részszámlához kapcsolódó tevékenységek” –hez tartozó díjak együttes
összege.
A végszámla benyújtására a szerződésben foglalt valamennyi feladat teljesítése után, a KD V. fejezet 2. sz.
melléklete szerinti Szakmai ajánlatban (Díjtáblázatban) a „Végszámlához kapcsolódó tevékenységek”-hez tartozó
díjak együttes összege, melyben érvényesíteni kell az előleg elszámolását is.
A rész- és a végszámla teljesítésigazolást követően állítható ki.
AK az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlákat a számla kiállításától számított 30 napon
belül egyenlíti ki a nyertes AT bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Amennyiben a számla kiállításától számított
3 napon belül nyertes AT nem juttatja el a számlát és a teljesítésigazolást AK részére, úgy a 30 napos határidő
kezdete a számla kézhezvételének napja.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései.
Megrendelő ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
o A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
o Az ált. forg. adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
o A Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) és (11) bekezdései.
SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:
KÉSEDELMI KÖTBÉR mértéke:
Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) a jelen
szerződésben meghatározott teljesítési határidőt részben, azaz egyes szolgáltatások tekintetében, vagy egészben
elmulasztja. Fentiek esetén Vállalkozót naponta (minden megkezdett naptári napra) 1 % késedelmi kötbér terheli,
melynek alapja a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó ellenértéke. A 20 naptári napot meghaladó késedelem
esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR mértéke: Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben olyan okból,
amiért a Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186.§), a szerződés teljesedésbe menése részben vagy egészben meghiúsul. A
meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett szolgáltatás nettó vállalkozói díjának 30 %-a.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy meghiúsulásnak minősül az az eset is, ha nyertes Ajánlattevő/
Közös Ajánlattevők, mint Vállalkozó szerződésszegő tevékenysége vagy mulasztása okán a Támogatási
Szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.
A fizetési feltételek és a mellékköt-ek részletes szabályait Közb. Dok. III. fejezetét képező Szerződés-tervezet
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
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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: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c) és a (4)
valamint (6) bekezdésében valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltakat
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
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rend-einek megfelelően biztosított. 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 nem rendel el újabb hiánypótlást.
2) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint. A kieg. táj. iránti igényeket EKR felületén kell eljuttatniuk
AK-höz. Az egyéb helyen benyújtott vagy faxszámra/e-mail címre megküldött kérdést AK nem veszi
figyelembe! AK a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszait EKR felületén keresztül küldi meg.
4) AK kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös
ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közb. dokumentumokban
részletezett minimális tartalommal.
5) Ha az AK a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza,
akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
6) Az AK a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat
egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol AK elektronikus űrlapot bocsát rendelkezésre, nyilatkozatot az
elektronikus űrlap felhasználásával kell megtenni.
7) AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
8) AK tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját [Kbt. 75.§ (6) bek.].
9) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
okiratok alkalmasak.
10) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek AT-t terhelik.
11) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)
12) Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától, tekintettel arra, hogy az eljárás
ex-ante ellenőrzés alatt kerül lefolytatásra.
13) Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány
1. értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás módszerét, míg a 2. és 3. értékelési szempont
tekintetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
14) AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát AK jogosult
a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
15) AZ AJÁNLATHOZ AJÁNLATKÉRŐ AZ KÖVETKEZŐ IRATOK BECSATOLÁSÁT IS KÉRI:
15.1. Az AT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát (elektronikus űrlap)
15.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) - elektronikus űrlap
15.3 AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe
venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontok.
(elektronikus űrlap)
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15.4. AT-nek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat a rendelkezésre
bocsátott nyilatkozatminták 2. sz. melléklete, mely kitöltve, kinyomtatva, aláírva és szkennelve
formátumban benyújtandó. Amennyiben nem kerül benyújtásra az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
15.5. A nem magyarországi letelepedésű AT köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan,
hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást.
15.6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR rendszerben, ajánlattételhez megjelölt űrlapokat, a nyilatkozatösszeállítóban rendelkezésre bocsátott nyilatkozatokat kitöltve.
15.7. A minőségi értékelési szempontok alátámasztására a szakemberek önéletrajzait és a végzettséget,
képzettséget igazoló dokumentumokat is be kell nyújtani teljeskörűen.
16) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bácsi-Bakalár Ildikó (01078)
17) A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm. rendeletek
előírásai szerint kell eljárni.
18) A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül
hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
19) AK GDPR rendelet alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők
személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás
lefolytatása céljából kezeli.
20) A projekt marketingkommunikációs feladatait az egységes arculat és az összehangolt marketing
tevékenység érdekében egységes terv alapján szükséges elvégezni. A megvalósítandó cél, hogy az
adott projekt keretén belül, egy egységes marketing arculatot lehessen kialakítani, mely a projekt
megvalósíthatóságát szolgálja. A marketingkommunikációs feladatok, az egységes arculat megvalósítása
érdekében, egymással szorosan összefüggnek, az elvégzendő tevékenységek, feladatok zökkenőmentes
megvalósíthatósága érdekében. A részekre bontás gazdaságilag sem segíti elő a költséghatékony
gazdálkodást, ezért a részajánlattétel lehetőség biztosítása nem lehetséges.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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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:
2022/05/10 (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
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PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (6765/2022)
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: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11293772217
Postai cím: Ipari Park 4703/39
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyöngyösi Csaba
Telefon: +36 75510763
E-mail: gyongyosi.csaba@pipkft.hu
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pipkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: PAKS ÉS TÉRSÉGE KÖZMŰFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Nemzeti azonosítószám: 15845168117
Postai cím: Dósza György Út 55-61
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misóczki Anikó
Telefon: +36 75830572
E-mail: misoczki.aniko@paks.hu
Fax: +36 75500594
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks.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/EKR000448732022/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
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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/EKR000448732022/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
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Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000448732022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás műszaki ellenőri feladatok ellátására.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1672365233 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71300000-1

További tárgyak:

71310000-4

Kiegészítő szójegyzék

71520000-9
71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233,HU331 A teljesítés fő helyszíne: Tolna megye, Bács-Kiskun megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Keretmegállapodás műszaki ellenőri feladatok ellátására.
Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok:
1. Kivitelezési tevékenység közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó feladatokban való közreműködés
2. Kivitelezéshez kapcsolódó feladatok
3. Műszaki átadás-átvétellel és használatbavétellel kapcsolatos szolgáltatások
4. Havi jelentés készítése
5. Aktiválási terv, aktiválás előkészítő dokumentáció készítése
6. Projektzáró jelentések készítése
7. Egyéb ellátandó feladatok
Ajánlatkérő előzetes terveinek megfelelően előreláthatólag a 6 érintett település tekintetében:
1. Meglévő települési, térségi szennyvíztisztító telep rekonstrukciós fejlesztésének és kapacitásbővítésének
megvalósítására (építészet, szennyvíztechnológia, gépészet, energiaellátás, energetika, vezérlés, kezelőépület
fejlesztése, a szennyvíziszapok kezelésének megoldásával) kerül sor. A szennyvíztisztító telepek kapacitás
bővítése összesen minimálisan 8000 LE (legalább 5.000 m3/ nap kapacitás), mely bővítést követően a teljes telep
kapacitása várhatóan minimum 80.000 LE lesz.
2. Új szennyvízelvezető csatornahálózat megvalósítására településen belül (legalább. 24.000 fm), illetve térségi
szinten további (legalább. 11.000 fm) gravitációs (legalább DN200) és nyomóvezetékkel (legalább DN100),
műtárgyakkal (minimum 12 db közterületi és/vagy telepen belüli átemelő építészete, gépészete, energiaellátása,
vezérlése).
3. Legalább 17.000 fm hosszban új zárt csatornás (legalább D400) gravitációs és nyomott, valamint nyíltárkos
csapadékvíz elvezetés megvalósítására kerül sor műtárgyakkal (pl. átemelők, legalább 4.000 m3-es záportározó,
fővédvonali műtárgy, áteresz, zsilip, irányítástechnika) együtt.
4. Legalább 38.500 fm települési és/vagy térségi ivóvízellátó gerincvezeték (legalább D150) megvalósítására nyílt
földárokban és/vagy kitakarás nélküli építési technológiával megvalósuló (műtárgyakkal, meglévő vízműtelepi
fejlesztéssel (max. napi csúcsvízigény: 16.500 m3), új vízműtelep létesítéssel, ivóvízkezelési technológiával
(minimum 20 m3/h kapacitású vas-, mangán- és ammónium-mentesítő technológia beépítésével), minimum 150
m3 víztároló kapacitás kiépítésével és/vagy felújításával kompletten, melyből legalább 1 db 100 m3 kapacitású
víztorony felújítás) kerül sor, továbbá legalább 22.000 fm legalább NA80-as ivóvízvezeték hálózattisztítása.
5. Legalább 13 db új mélyfúrású (rétegvizekre települt) ivóvíz kút megvalósítására (kútgépészeti munkálatokkal
kompletten) kerül sor.
6. Legalább 35.000 m2 felületen aszfaltburkolatú út végleges félpályás vagy teljes pályás helyreállítása.
A részletes Műszaki Leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) pont M/2.1. pontjában előírt szakember az előírt alkalmassági
minimumkövetelményen túl hány darab mélyfúrású ivóvízkút létesítése vagy felújítása során rendelkezik
műszaki ellenőri projektvezetői szakmai tapasztalattal (minimum 0 darab, maximum 5 darab) 15
2 A felhívás III.1.3) pont M/2.2. pontjában előírt szakember az előírt alkalmassági minimumkövetelményen
túl hány darab mélyfúrású ivóvízkút létesítése vagy felújítása során rendelkezik műszaki ellenőri szakmai
tapasztalattal (minimum 0 darab, maximum 5 darab) 13
3 A felhívás III.1.3) pont M/2.3. pontjában előírt szakember az előírt alkalmassági minimumkövetelményen
túl hány darab mélyfúrású ivóvízkút létesítése vagy felújítása során rendelkezik műszaki ellenőri szakmai
tapasztalattal (minimum 0 darab, maximum 5 darab) 11
4 A felhívás III.1.3) pont M/2.4. pontjában előírt szakember az előírt alkalmassági minimumkövetelményen
túl hány darab mélyfúrású ivóvízkút létesítése vagy felújítása során rendelkezik műszaki ellenőri szakmai
tapasztalattal (minimum 0 darab, maximum 5 darab) 11
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1672365233 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: 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:
1. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.
Értékelési szempont Súlyszám
1. Ajánlattevő által megajánlott százalék a nettó építési költség figyelembe vételével összesen (%) 50
2. A felhívás III.1.3) pont M/2.1. pontjában előírt szakember az előírt alkalmassági minimumkövetelményen túl
hány darab mélyfúrású ivóvízkút létesítése vagy felújítása során rendelkezik műszaki ellenőri projektvezetői
szakmai tapasztalattal (minimum 0 darab, maximum 5 darab) 15
3. A felhívás III.1.3) pont M/2.2. pontjában előírt szakember az előírt alkalmassági minimumkövetelményen
túl hány darab mélyfúrású ivóvízkút létesítése vagy felújítása során rendelkezik műszaki ellenőri szakmai
tapasztalattal (minimum 0 darab, maximum 5 darab) 13
4. A felhívás III.1.3) pont M/2.3. pontjában előírt szakember az előírt alkalmassági minimumkövetelményen
túl hány darab mélyfúrású ivóvízkút létesítése vagy felújítása során rendelkezik műszaki ellenőri szakmai
tapasztalattal (minimum 0 darab, maximum 5 darab) 11
5. A felhívás III.1.3) pont M/2.4. pontjában előírt szakember az előírt alkalmassági minimumkövetelményen
túl hány darab mélyfúrású ivóvízkút létesítése vagy felújítása során rendelkezik műszaki ellenőri szakmai
tapasztalattal (minimum 0 darab, maximum 5 darab) 11
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi
60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.
A 2-5. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi
60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.
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2. A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás során nem biztosítja a
részajánlattétel lehetőségét, tekintettel arra, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, a szolgáltatás
természete és a kapcsolódó további körülmények, így az ellátandó feladatok egymásra épülése, a komplex
projektfelelősség követelménye nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12. §, 14. § és
16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A kizáró okokra vonatkozó előírások a Közbeszerzési dokumentumok 4. pontjában részletesen kifejtésre
kerülnek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a
Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes
információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek
való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §
(1) bekezdése alapján csatolnia kell az igazolását a mérnöki szolgáltatást végző gazdasági szereplők
vonatkozásában a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében
szereplés tényéről, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés
szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről, vagy arról, hogy rendelkezik a letelepedés szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal. A 322/2015. (X. 30.)
Korm.rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek –
vagy az általa az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén
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legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az adott építési beruházáshoz
kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a III. és IV. Fejezetben feltüntetett igazolások
nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül
hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő
alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos
szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. II. Fejezetének megfelelően, az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a
Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes
információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek
való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított
- árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a P/1 pontban meghatározott
iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni
az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés
szerint.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult
igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a
minden ajánlattevő tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető
a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) vagy (6)–(8) bekezdés szerinti felhívására a
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gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,
hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a P/1 pontban meghatározott követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7)
bekezdése alapján.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (szennyvíz és/vagy csapadék és/vagy
ivóvíz közművekkel kapcsolatos beruházás(ok)hoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 150.000.000,- Ft összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. II. Fejezetének megfelelően, az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a
Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes
információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek
való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé
számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.
§ (1) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontjának esetét az
alábbiak szerint kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontjában
foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával kell igazolni.
Az igazolásban, illetve nyilatkozatban meg kell adni a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja), a
szerződést kötő másik fél nevét, a szolgáltatás tárgyát, valamint a mennyiséget vagy az ellenszolgáltatás
összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 § (3a) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
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Az ismertetésnek/igazolásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a
minimum-követelményekben megfogalmazásra került.
M/2
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai
gyakorlat/tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek ki kell derülnie.
(A szakmai gyakorlatot/ tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni a kezdő és végdátum
vonatkozásában is.)
Ajánlattevő köteles csatolni a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát is.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak
egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevőnek az önéletrajzban szükséges megadni. Ezen
szakember vonatkozásában a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlati időtartam
bemutatása nem szükséges, Ajánlatkérő részéről nem kerül vizsgálatra.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az M/1-M/2 pontokban meghatározott követelményeknek a
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7)
bekezdése alapján.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető
a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a 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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától
visszafelé számított három évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített
olyan műszaki ellenőrzésre vonatkozó alábbi referenciákkal, amely tartalmazta:
M/1.1.
a) legalább 15.000 fm legalább DN200-as szennyvízelvezető gerincvezeték építése során vízgazdálkodási
építmények műszaki ellenőri feladatainak ellátását.
b) legalább 2.000 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep kapacitás fejlesztése vagy építése során
vízgazdálkodási építmények, építménygépészet és építményvillamossági építmények műszaki ellenőri
feladatainak ellátását.
c) megépített szennyvízcsatorna nyomvonalán összesen legalább 20.000 m2 felületen aszfaltburkolatú
út végleges félpályás vagy teljes pályás helyreállítása során közlekedési építmények műszaki ellenőri
feladatainak ellátását.
A fenti M/1.1. alkalmassági követelménynek való megfelelés maximum 2 szerződéssel igazolható.
M/1.2.
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a) legalább 800 m legalább DN400-as zárt gravitációs csapadékvíz csatornahálózat építése során
vízgazdálkodási építmények műszaki ellenőri feladatainak ellátását.
b) legalább 2500 m3-es zápor/csapadékvíz tározó építése során vízgazdálkodási építmények műszaki
ellenőri feladatainak ellátását.
A fenti M/1.2. alkalmassági követelménynek való megfelelés maximum 2 szerződéssel igazolható.
M/1.3.
a) legalább 1.250 fm legalább DN150-es ivóvíz vezeték építése során vízgazdálkodási építmények műszaki
ellenőri feladatainak ellátását.
b) legalább 15.000 fm ivóvízvezeték hálózattisztítása során vízgazdálkodási építmények műszaki ellenőri
feladatainak ellátását.
c) legalább 5 db ivóvíznyerő vagy ivóvíz termelő mélyfúrású kút és kútgépészet létesítése és/vagy
felújítása során vízgazdálkodási építmények műszaki ellenőri feladatainak ellátását.
d) legalább 1 db legalább 50 m3 térfogatú/kapacitású víztorony kivitelezése és/vagy bővítése és/vagy
felújítása során vízgazdálkodási építmények műszaki ellenőri feladatainak ellátását.
A fenti M/1.3. alkalmassági követelménynek való megfelelés maximum 3 szerződéssel igazolható.
Mélyfúrású ivóvíz kút: A mélyebben elhelyezkedő (30 m-t meghaladó mélységű) rétegvizek kitermelésére
szolgáló létesítmény, amely nyomás alatt álló mélységi vízadó rétegből biztosítja az ivóvízellátáshoz
szükséges megfelelő minőségű és mennyiségű vizet.
M/2
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M/2.1.
legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki vízgazdálkodási építmények szakterületen - a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME - VZ jelölésű, illetve az azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság
megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, vagy azzal egyenértékű
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, továbbá rendelkezik műszaki ellenőri
projektvezetői tapasztalattal olyan szerződés során, ahol legalább 15.000 fm szennyvíz gerincvezeték
építésére került sor.
M/2.2.
legalább 1 fő projektvezető helyettes szakemberrel, aki vízgazdálkodási építmények szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME - VZ jelölésű, illetve az azzal egyenértékűnek tekintett
jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, vagy azzal
egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, és műszaki ellenőri feladatok ellátása
során projektvezetői vagy projektvezető helyettesi tapasztalattal rendelkezik olyan szerződés során, ahol
legalább 15.000 fm szennyvíz gerincvezeték építésére került sor.
M/2.3.
legalább 1 fő épületgépészeti műszaki ellenőr szakemberrel, aki építménygépészeti szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME - G jelölésű, illetve az azzal egyenértékűnek tekintett
jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, vagy azzal
egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, továbbá építménygépészeti műszaki
ellenőri szakmai tapasztalattal rendelkezik olyan szerződés során, ahol összesen legalább 30.000 LE
biológiai kapacitású szennyvíztisztító telep építésére vagy kapacitás fejlesztésére került sor.
M/2.4.
legalább 1 fő épületvillamossági műszaki ellenőr szakemberrel, aki építményvillamossági szakterületen
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME - V jelölésű, illetve az azzal egyenértékűnek tekintett
jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, vagy azzal
egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, továbbá építményvillamossági
műszaki ellenőri szakmai tapasztalattal rendelkezik olyan szerződés során, ahol összesen legalább 30.000
LE biológiai kapacitású szennyvíztisztító telep építésére vagy kapacitás fejlesztésére került sor.
Ajánlatkérő a „projektvezető” alatt azt a szakembert érti aki, a szerződésben foglalt projektcélok
megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának összefogására.
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Ajánlatkérő a „projektvezető-helyettes” alatt azt a szakembert érti aki, a szerződésben foglalt projektcélok
megvalósulásáért felelős projektvezető szakember felügyelete alatt, a projektvezetői részfeladatokat lát el.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlati felhívás III.1.3) pont M/2.1. vagy
a III.1.3) pont M/2.2. pontjában előírt szakember által ellátandó feladatokat maga az ajánlattevő vagy –
közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezzen el.
A bemutatott szakemberek között átfedés nem lehetséges.
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:Ha a nyertes ajánlattevő olyan okból,melyért felelős,megszegi az egyedi szerződést és
így a teljesítésre meghatározott határidőhöz képest késedelmesen teljesít,ajánlatkérőnek kötbérfizetési
kötelezettséggel tartozik.A nyertes ajánlattevő által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes nap után az
egyedi szerződés szerinti késedelemmel érintett szolgáltatásért fizetendő nettó szerződéses ellenérték 1%-a/
késedelmes naptári nap.A késedelemi kötbér maximális mértéke a késedelemmel érintett nettó szerződéses
ellenérték 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér:A nyertes ajánlattevő a keretmegállapodás alapján történő közvetlen megrendelés teljesítése
során ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni,amennyiben a közvetlen megrendelés teljesítése
- olyan okból, amiért felelős - meghiúsul.A meghiúsulási kötbér mértéke az egyedi szerződés teljes nettó
szerződéses ellenértékének 20%-a.
Teljesítési biztosíték:Ajánlattevő teljesítési biztosíték nyújtására köteles,melynek mértéke az egyedi szerződés
szerinti és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a,amelyet az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint a
Kbt. 134. § (6) bek. a) pontjában meghatározott módon kell teljesíteni.A teljesítési biztosítékot az egyedi szerződés
hatályba lépését követő 15 munkanapon belül kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, és annak a teljesítés
időtartama alatt érvényben kell maradnia.
A szerz.biztosítékai a Közbeszerzési Dok.ban részletesen kifejtésre kerülnek.
Nyertes ajánlattevő a nettó megbízási díj vonatkozásában az alábbiakban meghatározottak szerint jogosult a
szerződésszerű teljesítést követően számlát benyújtani:
•a kivitelezési munkák 20%-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó megbízási díj 20 %-a
vonatkozásában a szerződésszerű teljesítést követően számlát benyújtani;
•a kivitelezési munkák 40%-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó megbízási díj 20 %-a
vonatkozásában a szerződésszerű teljesítést követően számlát benyújtani;
•a kivitelezési munkák 60%-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó megbízási díj 20 %-a
vonatkozásában a szerződésszerű teljesítést követően számlát benyújtani;
•a kivitelezési munkák 80%-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó megbízási díj 20 %-a
vonatkozásában a szerződésszerű teljesítést követően számlát benyújtani;
•a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor jogosult a nettó megbízási díj 20 %-a vonatkozásában a
szerződésszerű teljesítést követően számlát benyújtani.
A Kbt. 27/A. §-a alapján 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.
A kifizetés ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (5)–(6) bek.alapján átutalással kerül sor.
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Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés
kézhezvételétől számított három napon belül írásban köteles nyilatkozni.
A Kbt. 135. § (6) bek.-nek megfelelően ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával
szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Amennyiben az ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó
késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A késedelmi
kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
A fizetési feltételek további részletes szabályait a Közbeszerzési Dok. részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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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: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/
2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm.
rendelet 15. § (3) bekezdése,
valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései 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
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti
a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1)
bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot
az ajánlat részeként kitölteni.
2) Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi
cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben
ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/
közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), egyéni vállalkozó esetén teljes bizonyító erejű
magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-mintát;
2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazást;
3. Ajánlattevőnek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében van-e
változásbejegyzési eljárás van folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4) Ajánlattevő köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdés rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni
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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.
Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben
az esetben is csatolni szükséges.
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére
vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés
rendelkezései alapján 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.
6) Ajánlattevő ajánlatához cégszerűen aláírt, valamennyi tételre kiterjedően beárazott ártáblázatot köteles
benyújtani.
7) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká
nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titokká
nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
8) Ajánlattevőnek mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással
kell rendelkeznie, azonban ajánlatkérő a mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó
felelősségbiztosítás mértékét a keretmegállapodás alapján kötendő egyedi szerződések értékének
megfelelően a közvetlen megrendelés során határozza meg annak figyelembe vételével, hogy a
felelősségbiztosítás mértéke nem haladhatja meg a 300.000.000.- Ft/év és 250.000.000.- Ft/káresemény
mértéket.
9) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által az ajánlati felhívás
III.1.3) pont M/2.1. pontjára megjelölt szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-VZ
(vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, a felhívás III.1.3. pont M.2.2. pontjára megjelölt szakember a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, a felhívás III.1.3.
pont M.2.3. pontjára megjelölt szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-G (vagy azzal
egyenértékű) jogosultsággal, a felhívás III.1.3. pont M.2.4. pontjára megjelölt szakember a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet szerinti ME-V (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezzen legkésőbb a
keretmegállapodás megkötésének időpontjában és a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szakemberek kamarai regisztrációjának elmaradása
a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek
következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést, ha őt
az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Nyertes ajánlattevőként szerződő
fél a szerződés teljes időtartama alatt köteles a jogosultságok meglétét, illetve a nyilvántartásban való
szereplést biztosítani.
10) Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 10.000.000,Ft. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség
beálltáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell,
hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátotta. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell
maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint
teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. számlavezető pénzinézetnél vezetett
11746012-24671275-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetéssel, pénzügyi intézmény
vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel a Kbt. 54. § (2) bekezdésének
megfelelően.
Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.
A befizetés igazolásának módja:
-az átutalást vagy befizetést igazoló dokumentum, vagy
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-a garancia, illetve a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okiratként
feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek.
11) A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.
12) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71.
§ (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan,ha a hiánypótlással az
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
A karakterkorlátra tekintettel a További információk a VI.4.3) pontban kerülnek folytatásra.
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)-(9)
bekezdése szerint.
A karakterkorlátra tekintettel a VI.3) További információk folytatása:
13) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő
nyertesnek,valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság,illetve jogi személy
(projekttársaság) létrehozását.
14) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket,hogy a keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés
megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján,közvetlen megrendelés útján kerül sor.
15) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét,hogy ajánlatkérő az ajánlattevők a felhívás III.1.2)
pont P/1 pontja szerinti pénzügyi és gazdasági,valamint a felhívás III.1.3) pont M/1-M/2 pontja szerinti
műszaki,illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította
meg.
16) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét,hogy tárgyi közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti,hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30
nap.
18) Ajánlatkérő a Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás (7030 Paks,
Dózsa György út 55-61.) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást.
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19) FAKSZ: dr. Csoboth Zília, lajstromszám:00146
20) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
21) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,igazolásokat és
más dokumentumokat,melyeket a Kbt. kötelezően előír.
22) Az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.az
irányadó.
A további információk a Közbeszerzési dokumentumokban részletesen kifejtésre kerülnek.
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:
2022/05/10 (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
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Semmelweis Egyetem (9366/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bödecsné Szabó Ágnes
Telefon: +36 12109610
E-mail: bodecsne_szabo.agnes@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.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/EKR000403742022/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):
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000403742022/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: Felsőoktatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Digitális röntgen átalánydíjas karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000403742022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

50421200-4
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
2 db Discovery XR656 digitális röntgen berendezés 36 hónapra szóló garancia időn túli átalánydíjas karbantartása
36 hónapon keresztül az Orvosi Képalkotó Klinika részére (1083 Budapest, Korányi Sándor utca 2.)
Gyártó: GE
A berendezések tekintetében teljes körű karbantartási tevékenység (ide értve rendszeres karbantartását, az
orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti időszakos műszaki felülvizsgálatát,
felmerülő hibajavítását, telefonos támogatást, üzembiztonsági módosítást) ellátása, amelyhez az ajánlattevő
köteles biztosítani a szükséges cserealkatrészeket. A karbantartási szolgáltatás valamennyi szükséges anyag
ellenértékét, a munkadíjat, járulékos költséget a havonta fizetendő átalánydíj tartalmazza.
Az elvégzendő tevékenységek pontos leírását a Közbeszerzési Dokumentum VI. sz. fejezete Műszaki leírás
tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Digitális röntgen átalánydíjas karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50421200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika részére (1083
Budapest, Korányi Sándor utca 2.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Discovery XR656 digitális röntgen berendezés 36 hónapra szóló garancia időn túli átalánydíjas karbantartása
az Orvosi Képalkotó Klinika részére.
A nyertes ajánlattevő feladatai és a szolgáltatás tárgya:
- Karbantartás évente két alkalommal berendezésenként
- Javítással kapcsolatos utazási és munkadíj (Corrective maintenance)
- Tervezett karbantartással kapcsolatos utazási és munkadíj (Preventive maintenance)
- Normál és stratégia alkatrészek biztosítása (beleértve a röntgencső és digitális detektor
alkatrészeket is)
- Felülvizsgálat a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről 13. mellékletében „Az időszakos
felülvizsgálatra kötelezett termékek köre, a felülvizsgálat gyakorisága”- ban meghatározott gyakorisággal
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- FCO (kötelező gyári javító intézkedések, SW update)
- Telefonon történő támogatás (Phone support)
- Telefonos visszahívás 1 munkaórán belül - Kiszállás ideje: 24 órán belül (kivéve: hétvégét illetve munkaszüneti
napot megelőző napon történő hibabejelentés esetén a javítás megkezdése a hétvégét/munkaszüneti napot
követő első munkanapon történik)
- Távszerviz útján történő támogatás
- Üzembiztonság (Uptime Guarantee): min. 96%
- Munkaidő: hétköznap 08:00-17:00
Feladat részletezését a Közbeszerzési Dokumentum VI. sz.fejezete (Műszaki tartalom) tartalmazza.
II.2.5.pont folytatása
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c)
pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra.
1. Az ár értékelési szempont esetében: Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:
0-10 pont. Értékelés módszere: fordított arányosítás.
2. Minőségi kritérium esetében az értékelési szempont: szélsőértékkel korrigált arányosítás
Ajánlatkérő a legkedvezőbb megajánlásoknál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok esetén is a pontskála
maximális értékét osztja ki, a legkedvezőtlenebb megajánlásoknál kedvezőtlenebb megajánlást tartalmazó ajánlat
érvénytelen.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Ajánlati Felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés tárgyában felsorolt berendezések üzemképessége (uptime-ja) heti
7 napban és napi 24 órában, negyedévi összesítésben (min 96 %, max 99 %); 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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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 jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás
tárgyának természete (egységes szolgáltatás megrendelése) nem teszi sem lehetővé, sem indokolttá azt.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. meghatározott kizáró okok valamelyikének
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:
A Kbt. 67. § (1) bek. foglaltak értelmében a gazd. szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem
állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A Kbt. 67. § (2) bek. értelmében a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a gazd. szereplő nyilatkozik
arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alk. követelmények teljesülnek, másrészt
megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. §
(4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti
adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bek. rendelkezéseire.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot.
A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a
már ismert alvállalkozók megnevezését, illetve akkor is, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe
venni.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8., 10, 12–14. § és 16. § rendelkezései szerint kell
igazolnia.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Korm. rendelet 30. §-ának (2) bekezdése alapján, azokban az esetekben, amelyekben a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok
hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét
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az Ajánlatkérő elfogadja az előírt igazolási mód helyett. A minősített ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén szereplés tényéről.
A Kbt. 69. § (6) bek. értelmében az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet
úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő
meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn
nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontjában és (2) bek. a) pontjában foglaltakra.
(Közös) ajánlattevő nyilatkozzon az EEKD formanyomtatványában az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek. vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bek-ben foglaltak értelmében kizárhatja az eljárásból
azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető
a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Semmelweis Egyetem részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott, amennyiben az
megfelel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének. Ebben az esetben a gazdasági szereplő
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapokként létrehozta
egyes nyilatkozatok mintáját, melyeket az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni
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 Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a gazdasági
szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében
az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének alfa szakaszát
kitölteni.
Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat, a III.1.3) pont szerinti részletes
adatokat is tartalmazó nyilatkozatait kizárólag az értékelési részszempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető – illetve Ajánlatkérő erre vonatkozó döntése alapján az értékelési sorrendben
azt követő legkedvezőbb – ajánlattevő köteles csatolni Ajánlatkérő eljárás eredményéről szóló döntését
megelőző felhívására. [Kbt. 69. § (4), (6) bekezdései]
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti – röntgen
készülékek rendszerek karbantartási munkáinak végzése – vonatkozó referencia ismertetését, amelyben az
alábbiakat kell megadni:
• a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható legyen,
• a referenciák mennyiségi adatai,
• a teljesítés kezdő ideje és befejező időpontja (időpontja év/hónap/nap, -tól -ig megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• saját teljesítés aránya adott esetben
A referenciák ismertetését olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, amelyből egyértelműen
megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
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Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciára 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 elvártak érvényesülését a teljesítésben.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett
teljesítés(eke)t veszi figyelembe.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1)-(2) bekezdéseire.
Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen
megállapítható, hogy a fent megadott teljesítés(ek)re az ajánlati felhívás feladásának időpontjától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) került sor.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. rendelkezéseire a
minősített ajánlattevők vonatkozásában.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek megnevezése, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza(i) a
képzettség(ük) illetve végzettség(ük) és szakmai tapasztalat(uk) ismertetése; a szakember(ek) tekintetében
releváns képzettséget illetve végzettséget igazoló dokumentumok, a szakember(ek) saját kezűleg
aláírt rendelkezésre-állási nyilatkozata(i), amelyben feltétlen rendelkezésre-állási kötelezettséget
vállalnak ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való
közreműködésre a szerződés teljes időtartama alatt.
Az önéletrajzot olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmassági minimumkövetelmények
teljesítése kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) –
térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11)
bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatások
ismertetése alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) rendelkezik
legalább 1 db röntgen készülék karbantartására, javítására vonatkozó, min. 12 hónapon keresztül
folyamatosan hatályban lévő szolgáltatási szerződésről szóló, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §ában foglaltak szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolt
referenciával.
Az előírt referencia követelményeknek való megfelelés (folytonosság) igazolható egy vagy több
szerződéssel is
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő, digitális felvételi röntgen
készülékek karbantartásában 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szervizmérnököt, aki,
felsőfokú műszaki végzettséggel illetve képzettséggel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel illetve
képzettséggel rendelkezik, valamint a gyártó által igazolt képzésen vett részt.
A megajánlott szakember(ek) vonatkozásában az ajánlatkérő által meghatározott előírásokkal
egyenértékű végzettség illetve képzettség igazolására az ajánlattevő köteles benyújtani az elvégzett
képzést igazoló dokumentumot.
A gyakorlati idő ismertetése során a tevékenységek bemutatása év-hónaptól év-hónapig bontásban
történjen. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember(ek)
szakmai tapasztalatába.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fő finanszírozási feltételek:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően szabályszerűen kiállított
számla ellenértékét havonta utólag a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint 30 (harminc) naptári napon belül
utalással egyenlíti ki. Az egyösszegű számla a hónap 5. (ötödik) napjáig benyújtandó az előző havi teljesítésre
vonatkozóan.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlattétel pénzneme: HUF
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.
A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Vállalkozási szerződés tervezet
tartalmazza.
Jótállás a beépítésre kerülő anyagokra: 6 hónap
- Késedelmi kötbér: a napi kötbér mértéke adott berendezés vonatkozásában a meghatározott nettó havi
átalánydíj 1 %-a a késedelem napjaira vetítetten, de a késedelmi kötbér mértéke a nettó havi átalánydíj 20 %-át
nem haladhatja meg.
- Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó hibásan teljesít, ha a Szerződés tárgyát képező feladatokat nem a
Szerződésben foglaltaknak, valamint a jogszabályi és a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően teljesíti.
Amennyiben a tényleges uptime nem éri el legalább a vállalt üzembiztonságot, úgy az esedékes nettó havi
átalánydíjból 20% -nak megfelelő összeg árleszállítás címén levonásra kerül.
- Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljes nettó (a Szerződés teljes időbeli hatályára vonatkozó) ellenértékének 20
%-a
A mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Vállalkozási szerződés
tervezet 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
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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: 2022/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6)
bekezdései szerint jár el. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban
foglaltakra.
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
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VI.3) További információk:
Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV
1. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor.
2. AK felhívja AT figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A.§ában bekezdéseiben foglaltakra.
3. Az AT alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a
Kbt. 69. § (11a) bek. alapján is történhet.
4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ATre vonatkozó képviseleti jognak a megfelelőségét a Kbt.41/A.§ (5) bek. alapján vizsgálja.
5. Az ajánlatban csatolnia kell az EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat, az űrlap kitöltésével
az ajánlat részeként kell megtenni:
a. Kbt. 66. § (5) bek. szerinti Felolvasólap a 68.§ (4) bek. szerinti adatokkal
b. AT nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
c. Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is),
d. Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése és 321/2015. Korm. rend. 15.§ (2) bekezdésének megfelelően,
e. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is)
f. Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is)
g. Nyilatkozat üzleti titokról, amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, annak indokolását is csatolni
szükséges,
h. EEKD.
6. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, illetőleg - ha ilyet az AT az
alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, cégkivonata
szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos
által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot
(ajánlatban szereplő iratot).
7. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor
csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. További részletek a közbeszerzési dok.ban.
8. Amennyiben az AT úgy nyilatkozik, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés
igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, meg kell neveznie e
szervezetet (vagy személyt) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolás érdekében az AT ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik.
9. A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződésben, előszerződésben vagy más
formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt.
65. § (7) bek. szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bek.
szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
10. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) és a 41/A. § (5) bekezdés szerint kell eljárni. Közös
ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a
közös AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közb. eljárás során kizárólagosan képviseli,
és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot
tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére
jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. Csatolni kell továbbá a közös AT-k
együttműködési megállapodását.
11. A bírálati szakaszban- AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására – az EKR-ben megadott űrlap kitöltésével
csatolandó Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai alapján.
12. Benyújtandó a cégszerűen aláírt Tételes ártáblázat.
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13. Benyújtandó nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról, valamint a szerződésben
feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről.
14. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez
arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
15. AT-nek csatolnia kell továbbá a közb. dok.-ban meghatározott további nyilatkozatokat.
16. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra. A
Kbt. 69. § bekezdésében foglaltak alapján nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai
Unió bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas
adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az
igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő
kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi
nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített
nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.
17. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
18. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban
állapította meg a műszaki, szakmai alk. feltételeit és azok igazolását a felhívás III.1.3.) pontjában. M1), M2)
19. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező
dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
20. A felhívásban és a dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és
végrehajtási rendeletei az irányadóak.
21. Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért.
22. Az eljárásba bevont FAKSZ: Gredics Éva, lajstromszám: 01291, helyettese Kovácsné Veres Valéria,
lajstromszám: 01086.
24. Közbeszerzési dokumentumok elérése: https://ekr.gov.hu/. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§
(5) bekezdése értelmében, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy
felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás
iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
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:
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Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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
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Semmelweis Egyetem (9368/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bödecsné Szabó Ágnes
Telefon: +36 12109610
E-mail: bodecsne_szabo.agnes@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.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/EKR000402402022/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):
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000402402022/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: Felsőoktatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CT és UH berendezések átalánydíjas karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000402402022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

50400000-9
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Revolution EVO CT és Logiq S8 Ultrahang berendezések garancián túli átalánydíjas karbantartása 36 hónapon
keresztül.
A berendezések tekintetében teljes körű karbantartási tevékenység (ide értve rendszeres karbantartását, az
UH esetében az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti időszakos műszaki
felülvizsgálatát, felmerülő hibajavítását, telefonos támogatást, üzembiztonsági módosítást) ellátása, amelyhez az
ajánlattevő köteles biztosítani a szükséges cserealkatrészeket. A karbantartási szolgáltatás valamennyi szükséges
anyag ellenértékét, a munkadíjat, valamennyi járulékos költséget a havonta fizetendő átalánydíj tartalmazza.
Az elvégzendő tevékenységek pontos leírását a Közbeszerzési Dokumentum VI. sz. fejezete 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: CT berendezés átalánydíjas karbantartása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika 1083 Budapest,
VIII. Tömő u. 25-29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Revolution EVO CT berendezés garancián túli átalánydíjas karbantartása 36 hónapon keresztül a
Pulmonológiai Klinika részére (1083 Budapest, Tömő utca 25-29.)
A berendezés tekintetében teljes körű karbantartási tevékenység (ide értve rendszeres karbantartását, felmerülő
hibajavítását, telefonos támogatást, üzembiztonsági módosítást) ellátása, amelyhez az ajánlattevő köteles
biztosítani a szükséges cserealkatrészeket. A karbantartási szolgáltatás valamennyi szükséges anyag ellenértékét,
a munkadíjat, és valamennyi járulékos költséget a havonta fizetendő átalánydíj tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő feladatai és a szolgáltatás tárgya:
- Évente 3 db karbantartás a CT berendezés esetében
- Javítással kapcsolatos utazási és munkadíj (Corrective maintenance)
- Tervezett karbantartással kapcsolatos utazási és munkadíj (Preventive maintenance)
- Normál és fődarabok biztosítása (beleértve a röntgencsövet is)
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- FCO (kötelező gyári javító intézkedések, SW update)
- Telefonon történő támogatás (Phone support)
- Telefonos visszahívás 1 munkaórán belül
- Kiszállás ideje: 24 órán belül (kivéve: hétvégét illetve munkaszüneti napot megelőző napon történő
hibabejelentés esetén a javítás megkezdése a hétvégét/munkaszüneti napot követő első munkanapon történik)
- Alkatrészellátás ideje: maximum 72 óra legmagasabb prioritás (uptime figyelembevételével)
- Távszerviz útján történő támogatás
- Üzembiztonság (Uptime Guarantee): min. 96%
- Munkaidő: hétköznap 08:00-17:00
Feladat részletezését a Közbeszerzési Dokumentum VI. sz.fejezete (Műszaki tartalom) tartalmazza.
II.2.5.pont folytatása
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c)
pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra.
1. Az ár értékelési szempont esetében az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10
pont. Értékelés módszere: fordított arányosítás.
2. Minőségi kritérium esetében az értékelési szempont: szélsőértékkel korrigált arányosítás
Ajánlatkérő a legkedvezőbb megajánlásoknál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok esetén is a pontskála
maximális értékét osztja ki, a legkedvezőtlenebb megajánlásoknál kedvezőtlenebb megajánlást tartalmazó ajánlat
érvénytelen.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Ajánlati Felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A Revolution EVO CT üzemképessége (uptime-ja) heti 7 napban és napi 24
órában, negyedévi összesítésben (min 96 %, max 99 %) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
II.2.1)
Elnevezés: UH berendezés átalánydíjas karbantartása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és
Gasztroenterológiai Klinika Baross utcai részlege 1082 Budapest, Baross u. 23-26
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Logiq S8 UH berendezés garancián túli átalánydíjas karbantartása 36 hónapon keresztül az
Sebészeti,Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika részére
A berendezés tekintetében teljes körű karbantartási tevékenység (ide értve rendszeres karbantartását, az
orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti időszakos műszaki felülvizsgálatát,
felmerülő hibajavítását, telefonos támogatást, üzembiztonsági módosítást) ellátása, amelyhez az ajánlattevő
köteles biztosítani a szükséges cserealkatrészeket. A karbantartási szolgáltatás valamennyi szükséges anyag
ellenértékét, a munkadíjat, és valamennyi járulékos költséget a havonta fizetendő átalánydíj tartalmazza
A nyertes ajánlattevő feladatai és a szolgáltatás tárgya:
- Évente 1 db karbantartás Ultrahang berendezés esetében
- Normál alkatrészek biztosítása
- 1 db ultrahang vizsgálófej cseréjének biztosítása a 36 hónapos időtartam alatt
- FCO (kötelező gyári javító intézkedések, SW update)
- Felülvizsgálat a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről 13.
mellékletében „Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett termékek köre, a felülvizsgálat
gyakorisága”- ban meghatározott gyakorisággal
- Telefonon történő támogatás (Phone support)
- Telefonos visszahívás 1 munkaórán belül
- Kiszállás ideje: 24 órán belül (kivéve: hétvégét illetve munkaszüneti napot megelőző napon történő
hibabejelentés esetén a javítás megkezdése a hétvégét/munkaszüneti napot követő első munkanapon történik)
- Távszerviz útján történő támogatás
- Üzembiztonság (Uptime Guarantee): min. 96%
- Munkaidő: hétköznap 08:00-17:00
Feladat részletezését a Közbeszerzési Dokumentum VI. sz.fejezete (Műszaki tartalom) tartalmazza.
II.2.5.pont folytatása
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c)
pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra.
1. Az ár értékelési szempont esetében az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10
pont. Értékelés módszere: fordított arányosítás.
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2. Minőségi kritérium esetében az értékelési módszer: szélsőértékkel korrigált arányosítás
Ajánlatkérő a legkedvezőbb megajánlásoknál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok esetén is a pontskála
maximális értékét osztja ki, a legkedvezőtlenebb megajánlásoknál kedvezőtlenebb megajánlást tartalmazó ajánlat
érvénytelen.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Ajánlati Felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Logiq S8 UH berendezés üzemképessége (uptime-ja) heti 7 napban és napi 24
órában, negyedévi összesítésben (min 96 %, max 99 %) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
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
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A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő),
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2)
bek. meghatározott kizáró okok valamelyikének 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:
A Kbt. 67. § (1) bek. foglaltak értelmében a gazd. szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem
állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A Kbt. 67. § (2) bek. értelmében a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a gazd. szereplő nyilatkozik
arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alk. követelmények teljesülnek, másrészt
megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. §
(4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti
adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bek. rendelkezéseire.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot.
A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a
már ismert alvállalkozók megnevezését, illetve akkor is, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe
venni.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8., 10, 12–14. § és 16. § rendelkezései szerint kell
igazolnia.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Korm. rendelet 30. §-ának (2) bekezdése alapján, azokban az esetekben, amelyekben a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok
hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét
az Ajánlatkérő elfogadja az előírt igazolási mód helyett. A minősített ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén szereplés tényéről.
A Kbt. 69. § (6) bek. értelmében az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet
úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő
meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn
nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontjában és (2) bek. a) pontjában foglaltakra.
(Közös) ajánlattevő nyilatkozzon az EEKD formanyomtatványában az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek. vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bek-ben foglaltak értelmében kizárhatja az eljárásból
azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető
a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Semmelweis Egyetem részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott, amennyiben az
megfelel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének. Ebben az esetben a gazdasági szereplő
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
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Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapokként létrehozta
egyes nyilatkozatok mintáját, melyeket az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni
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 Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a gazdasági
szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében
az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének alfa szakaszát
kitölteni.
Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat, a III.1.3) pont szerinti részletes
adatokat is tartalmazó nyilatkozatait kizárólag az értékelési részszempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető – illetve Ajánlatkérő erre vonatkozó döntése alapján az értékelési sorrendben
azt követő legkedvezőbb – ajánlattevő köteles csatolni Ajánlatkérő eljárás eredményéről szóló döntését
megelőző felhívására. [Kbt. 69. § (4), (6) bekezdései]
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti 1. rész
vonatkozásában CT készülékek rendszeres karbantartási munkáinak végzése – vonatkozó referencia
ismertetését,
2.rész vonatkozásában UH készülékek rendszeres karbantartási munkáinak végzése – vonatkozó referencia
ismertetését,
amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható legyen,
• a referenciák mennyiségi adatai,
• a teljesítés kezdő ideje és befejező időpontja (időpontja év/hónap/nap, -tól -ig megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• saját teljesítés aránya adott esetben
A referenciák ismertetését olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, amelyből egyértelműen
megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciára 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 elvártak érvényesülését a teljesítésben.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett
teljesítés(eke)t veszi figyelembe.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1)-(2) bekezdéseire.
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Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen
megállapítható, hogy a fent megadott teljesítés(ek)re az ajánlati felhívás feladásának időpontjától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) került sor.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. rendelkezéseire a
minősített ajánlattevők vonatkozásában.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek megnevezése, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza(i) a
képzettség(ük) illetve végzettség(ük) és szakmai tapasztalat(uk) ismertetése; a szakember(ek) tekintetében
releváns képzettséget illetve végzettséget igazoló dokumentumok, a szakember(ek) saját kezűleg
aláírt rendelkezésre-állási nyilatkozata(i), amelyben feltétlen rendelkezésre-állási kötelezettséget
vállalnak ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való
közreműködésre a szerződés teljes időtartama alatt.
Az önéletrajzot olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmassági minimumkövetelmények
teljesítése kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) –
térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11)
bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatások
ismertetése alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) rendelkezik
legalább
1. rész vonatkozásában 1 db CT készülék karbantartására, javítására vonatkozó,
2. rész vonatkozásában 1 db UH készülék karbantartására, javítására vonatkozó,
min. 12 hónapon keresztül folyamatosan hatályban lévő szolgáltatási szerződésről szóló, a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést kötő
másik fél által adott igazolt referenciával.
Az előírt referencia követelményeknek való megfelelés (folytonosság) igazolható egy vagy több
szerződéssel is.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe:
1. rész vonatkozásában minimum 1 fő CT készülékek karbantartásában 24 hónapos szakmai tapasztalattal
rendelkező szervizmérnököt, aki felsőfokú műszaki végzettséggel illetve képzettséggel, vagy azzal
egyenértékű végzettséggel illetve képzettséggel rendelkezik, valamint a gyártó által igazolt képzésen vett
részt.
2. rész vonatkozásában minimum 1 fő UH készülékek karbantartásában 24 hónapos szakmai tapasztalattal
rendelkező szervizmérnököt, aki felsőfokú műszaki végzettséggel illetve képzettséggel, vagy azzal
egyenértékű végzettséggel illetve képzettséggel rendelkezik, valamint a gyártó által igazolt képzésen vett
részt.
Ugyanazon szakember bemutatható az 1. rész és 2. rész vonatkozásában előírt követelményhez.
A megajánlott szakember(ek) vonatkozásában az ajánlatkérő által meghatározott előírásokkal
egyenértékű végzettség illetve képzettség igazolására az ajánlattevő köteles benyújtani az elvégzett
képzést igazoló dokumentumot.
A gyakorlati idő ismertetése során a tevékenységek bemutatása év-hónaptól év-hónapig bontásban
történjen. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember(ek)
szakmai tapasztalatába.
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)
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A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fő finanszírozási feltételek:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően szabályszerűen kiállított
számla ellenértékét havonta utólag a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint 30 (harminc) naptári napon belül
utalással egyenlíti ki. Az egyösszegű számla a hónap 5. (ötödik) napjáig benyújtandó az előző havi teljesítésre
vonatkozóan.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlattétel pénzneme: HUF
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.
A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Vállalkozási szerződés tervezet
tartalmazza.
Jótállás a beépítésre kerülő anyagokra: 6 hónap
- Késedelmi kötbér: a napi kötbér mértéke az adott Berendezés vonatkozásában meghatározott nettó havi
átalánydíj 1 %-a a késedelem napjaira vetítetten, de a késedelmi kötbér mértéke a nettó havi átalánydíj 20 %-át
nem haladhatja meg.
- Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó hibásan teljesít, ha a Szerződés tárgyát képező feladatokat nem a
Szerződésben foglaltaknak, valamint a jogszabályi és a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően teljesíti.
Amennyiben a tényleges uptime nem éri el legalább a vállalt üzembiztonságot, úgy az esedékes nettó havi
átalánydíjból 20% -nak megfelelő összeg árleszállítás címén levonásra kerül.
- Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó (a Szerződés teljes időbeli hatályára vonatkozó) ellenérték 20 %-a.
A mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Vállalkozási szerződés
tervezet 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
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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: 2022/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6)
bekezdései szerint jár el. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban
foglaltakra.
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:
Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV
1. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor.
2. AK felhívja AT figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A.§ában bekezdéseiben foglaltakra.
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3. Az AT alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a
Kbt. 69. § (11a) bek. alapján is történhet.
4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ATre vonatkozó képviseleti jognak a megfelelőségét a Kbt.41/A.§ (5) bek. alapján vizsgálja.
5. Az ajánlatban csatolnia kell az EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat, az űrlap kitöltésével
az ajánlat részeként kell megtenni:
a. Kbt. 66. § (5) bek. szerinti Felolvasólap a 68.§ (4) bek. szerinti adatokkal
b. AT nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
c. Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is),
d. Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése és 321/2015. Korm. rend. 15.§ (2) bekezdésének megfelelően,
e. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is)
f. Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is)
g. Nyilatkozat üzleti titokról, amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, annak indokolását is csatolni
szükséges,
h. EEKD.
6. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, illetőleg - ha ilyet az AT az
alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, cégkivonata
szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos
által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot
(ajánlatban szereplő iratot).
7. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor
csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. További részletek a közbeszerzési dok.ban.
8. Amennyiben az AT úgy nyilatkozik, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés
igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, meg kell neveznie e
szervezetet (vagy személyt) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolás érdekében az AT ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik.
9. A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződésben, előszerződésben vagy más
formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt.
65. § (7) bek. szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bek.
szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
10. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) és a 41/A. § (5) bekezdés szerint kell eljárni. Közös
ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a
közös AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közb. eljárás során kizárólagosan képviseli,
és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot
tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére
jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. Csatolni kell továbbá a közös AT-k
együttműködési megállapodását.
11. A bírálati szakaszban- AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására – az EKR-ben megadott űrlap kitöltésével
csatolandó Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai alapján.
12. Benyújtandó a cégszerűen aláírt Tételes ártáblázat.
13. Benyújtandó nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról, valamint a szerződésben
feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről.
14. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez
arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
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közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
15. AT-nek csatolnia kell továbbá a közb. dok.-ban meghatározott további nyilatkozatokat.
16. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra. A
Kbt. 69. § bekezdésében foglaltak alapján nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai
Unió bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas
adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az
igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő
kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi
nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített
nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.
17. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
18. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban
állapította meg a műszaki, szakmai alk. feltételeit és azok igazolását jelen felhívás III.1.3.) pontjában.
19. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező
dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
20. A felhívásban és a dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és
végrehajtási rendeletei az irányadóak.
21. Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért.
22. Az eljárásba bevont FAKSZ: Gredics Éva, lajstromszám: 01291, helyettese Kovácsné Veres Valéria,
lajstromszám: 01086.
24. Közbeszerzési dokumentumok elérése: https://ekr.gov.hu/. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§
(5) bekezdése értelmében, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy
felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás
iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
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
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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
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UD Human Service Korlátolt Felelősségű Társaság (9329/2022)
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: UD Human Service Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12482449409
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Lajos
Telefon: +36 301998428
E-mail: takaritas@udhs.hu
Fax: +36 52512900
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.udhs.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/EKR000578062022/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):
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000578062022/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: 100%-ban egyetemi tulajdonban levő gazd. társaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános épülettakarítás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ATF ellátása
Hivatkozási szám: EKR000578062022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

90911200-8
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Alpinista takarítási feladatok ellátása vállalkozási keretszerződés keretében Debreceni Egyetem kezelésében lévő
épületeken.
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: Alpinista takarítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen Egyetem tér 1., 4028 Debrecen Kassai út 26.,
4032 Debrecen Böszörményi út 136., 4024 Debrecen, Kossuth u.33., 4029 Debrecen, Csengő u.4. Karakter
korlát miatt folytatás II.2.14) pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alpinista takarítási feladatok ellátása vállalkozási keretszerződés keretében Debreceni Egyetem kezelésében lévő
épületeken összesen nettó 67.421.004,- Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási
kötelezettséget.
Feladat meghatározás:
- ablakok külső és belső üvegfelületeinek, illetve ablakkereteknek, ablakszárnyaknak portalanítása, vegyszeres
lemosása.
- külső illetve belső napárnyékolók vegyszeres tisztítása.
A feladat részeként meghatározásra kerültek a műszaki leírás 1. sz mellékletében megjelölt alábbi épületek, ezek
esetében az ablaktisztítás évi egy, vagy évi két alkalommal szükséges. (tervezett takarítási feladatok)
Éves szinten eseti takarítási feladatok is előfordulhatnak, a műszaki leírás 1. számú mellékletében meghatározott
épületeken kívül, de ezek elvégzése csak megrendelő írásos eseti megrendelése alapján történhet. (eseti takarítási
feladatok)
Az alpin technikával tisztítandó ablakfelületek nagysága összesen 20.497 m2, melyből két alkalommal takarítandó
összesen 9.319 m2. Így az egy évben takarítandó terület összesen 29.816 m2.
Az alpin technikai rendszer esetében nem kerül meghatározásra a rendszeren belül, hogy milyen eljárással végzik
(pl. kötél technika/emelőgép/létra) el a feladatot, illetve nem kerülnek meghatározásra a munkavégzéshez
használt gépek, eszközök műszaki paraméterei sem. A felolvasólapon az ajánlatevőnek az egy négyzetméterre
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vonatkozó ajánlati árukat kell megadniuk, melynek tartalmaznia kell valamennyi a feladatellátással kapcsolatban
felmerült költséget. Ajánlattevőnek külön kell feltüntetni a felolvasólapon a tervezett és külön az eseti takarítási
feladatok díját.
A feladatok részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező
Műszaki Leírás valamint annak melléklete 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. Az M.2.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerződés teljesítésében
résztvevő szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata
(min.0 hó, max. 24 hó) 10
2 2. Az eseti jellegű takarítások esetében a takarítás megkezdésére vállalt teljesítési határidő a
megrendeléstől számítva (min. 24 óra-max. 72 óra) 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés annak határozott idejének letelte
előtt Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal meghosszabbítható a szerződés 12
hónapos időtartamának lejártától számított további 6 hónappal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a szerződéstervezet 3.4. pontja tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlati felhívás II.2.3) a teljesítés fő helyszíne pontjának folytatása: 4026 Debrecen, Bethlen u. 11-17., 4031
Debrecen, Bartók Béla út 2-26., 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.
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Az ajánlati felhívás II.2.5) Értékelési szempontok, "Ár értékelési szempont"-hoz:
3.a. Tervezett takarítási feladatok ellátásának díja (nettó Ft/m2) súlyszám: 70
3.b. Eseti takarítási feladatok ellátásának díja (nettó Ft/m2) súlyszám: 10
Összesen: 80
Az ajánlati felhívás II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
pontjában meghatározott 12 hónapos időtartam a szerződés hatálybalépésétől számítandó. A szerződés
hatálybalépésére vonatkozó információkat a szerződéstervezet 3.1. pontja tartalmazza.
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) 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. §-ra
figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania, közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 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 nyilatkozatot kell benyújtania,
mely tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és lakóhelyének bemutatását. 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.
E mellet Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében
foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

146

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: 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 közbesz. tárgya (alpintechnikával végzett takarítás) szerinti szállításainak 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 szállítás
tárgya, 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 szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. R. 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak
igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
M1.) 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.
M2.) Ajánlattevő köteles benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja
alapján annak a szakembernek (szervezetnek) a
- megnevezését,
- képzettségét illetve végzettségét igazoló okiratok másolatát,
- szakmai tapasztalatának ismertetésére saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melyből kiderül az előírt
szakmai gyakorlat,
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a
szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt
kritériumnak az önéletrajzból, valamint az e pontban csatolni előírt dokumentumokból
egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.
Ajánlatkérő az időben párhuzamos gyakorlati tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bekezdésére.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más
szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak az
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irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1)
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben (36 hónapban)az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített legalább nettó 5000 m2 felületet érintően alpintechnikával végzett takarítására vonatkozó
referenciával vagy referenciákkal. Az előírt referencia egy vagy több szerződésből is származhat.
M.2)
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel,
aki 31 814 01 0000 00 00 OKJ vagy azzal egyenértékű takarítói és/vagy 32 582 04 OKJ, vagy azzal
egyenértékű ipari alpinista képesítéssel - és legalább 12 hónap alpinista takarítási gyakorlattal.
A fenti pontokban rögzített feltétel és ezek 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:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF.
Ajánlattevő a teljesítést követően havonta egy alkalommal az adott hónapban elvégzett szolgáltatásról a
Vállalkozó minden hónap utolsó napján számlát állít ki, és nyújt be, melyet a Megrendelő átutalással, 30 napos
fizetési határidővel egyenlít ki.
Az eseti takarítási feladatok elszámolására és kifizetésére külön számla alapján kerül sor, melyet Vállalkozó a
tervezett takarítási feladatok ellátására vonatkozó számlákkal egyezően a teljesítést követően havonta egy
alkalommal minden hónap utolsó napján jogosul kiállítani.
A kifizetésre a Kbt.135.§ (1), (5), (6) és Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.-ben, valamint a szerződéstervezetben foglaltak
alapján kerül sor, 30 napos fizetési határidővel.
Késedelem esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: mértéke 1 %/nap, alapja a késedelmesen
teljesített megrendelés nettó ellenértéke, max. 10 napig kerül felszámításra.
Hibás telj. kötbér: alapja a hibásan telj. érintett megrendelés értéke, mértéke a nettó ellenérték 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér (teljes keretszerződés meghiúsulása esetén): a nettó ellenérték 20%-a.
A kötbér részleteit 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
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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: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében
a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltakra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. negyedik negyedév.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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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 Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő 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. Ajánlattevő ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. A
321/2015(X.30.)Korm. r. 2.§(5)bek-re figyelemmel Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.66.§(2), Kbt. 66.§ (6) és Kbt.67.§(4) bek. vonatkozásában, valamint
folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.
7. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.65.§(7) bek. szerint. Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában minden,
a tv. által lehetővé tett kötelezettségvállalás benyújtható: 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.
8. Hiánypótlás: a Kbt. 71.§ szerint
9. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös ajánlattevők 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 dokumentum 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 Ajánlatkérő 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. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
13. Az ajánlathoz csatolni kell az 1. számú értékelési részszempontra megajánlott szakember saját kezűleg
aláírt szakmai önéletrajzát a Kbt. 76. § (13) bekezdésével összhangban, melyből a minőség értékelési
részszempontra tett megajánlás egyértelműen megállapítható.
14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni
15. Ajánlatkérő 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.
16. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
17. Az ajánlati kötöttség időtartama tekintetében a felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 1 hónap alatt 30
nap értendő.
18. Ajánlatkérő Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.
75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
19. Értékelés során adható psz: 0-10 p. Módszer: 1. értékelési szempont: egyenes arányosítás , 2., 3.a., 3.b.
értékelési szempontok: fordított arányosítás. A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat
KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útm tart.
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20. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja 2022. május 19. 10:00 óra. Találkozási pont: 4032,
Debrecen, Egyetem tér 1., a főépület bejáratánál.
21. Jelen eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Patai Dóra (lajstromszám: 01300)
22. A részajánlattétel kizárásnak az indoka: A takarítási feladatok ellátása egységes szervezést
igényel figyelemmel arra, hogy csak így biztosítható valamennyi egymáshoz közel levő teljesítési
helyszínen a magas színvonalú feladatellátás. E mellett az egységes munkásszervezési folyamat jelentős
költségcsökkentő tényező is, figyelemmel arra, hogy így valamennyi épület esetében, nyertes ajánlattevő
költséghatékonyan tudja mozgatni személyi állományát, illetve eszközeit.
A munkaszervezési, organizációs feltételek, valamint az ellátandó feladatok közötti szoros
összefüggések, továbbá a költséghatékonyság érdekében nem célszerű jelen szolgáltatás
tekintetében a részajánlattételt biztosítani. Mindezek alapján a takarítási feladatok egy ajánlattevő által
ellátása szolgálja leginkább a hatékony és felelős gazdálkodás elvét.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
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________________________________________________________________________________________________
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
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Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9448/2022)
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: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27084377251
Postai cím: Schweidel Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
Telefon: +36 13819400
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Fax: +36 13819401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vbuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: 15752026251
Postai cím: Steindl Imre Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Attila bv. ezds
Telefon: +36 13018378
E-mail: horvath1.attila@bv.gov.hu
Fax: +36 13022267
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bv.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000590042022/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)
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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/EKR000590042022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti ajánlatkérők
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
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Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központi beszerző szerv védelem terén - VBÜ Zrt.
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BVOP 2022. évi lőszerbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR000590042022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
35330000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A büntetés-végrehajtási szervek éves lőkiképzéséhez és tartalékképzéshez szükséges lőszerek beszerzése. Tárgyi
beszerzés a 156/2017. (VI.16.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének III. fejezet (ML3) a) pontja alá sorolható be.
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: 9x19 mm-es pisztolylőszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
35330000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BvOP Központi Anyagraktár (1108 Budapest, Maglódi út 139.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: „BVOP 2022. évi lőszerbeszerzése” az alábbiak szerint:
9x19 mm-es pisztolylőszer 400.000 db
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék műszaki és biztonsági adatlapját (magyar
nyelven, vagy magyar nyelvű fordítását), amely tartalmazza a megajánlott termék nevét, gyártóját, típusát és
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minden olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki
leírásban előírt követelményeknek. Amennyiben a megjelölt adatlapok a műszaki leírásban előírt valamennyi
követelményt nem tartalmazzák, úgy Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek a hiányzó paramétereknek való
megfelelésről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát.
A részletes feltételeket, műszaki és egyéb elvárásokat/paramétereket a közbeszerzési dokumentumok (KD) és 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
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: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
- Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb árat megjelenítő
szempontok szerint értékeli.
- Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Ajánlati árként a Felolvasólapon a nettó összesen árat kell feltüntetni, amely minden
a közbeszerzési dokumentumokban előírt költséget kell, hogy tartalmazzon.
- Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A szerződés időtartama tekintetében meghatározott időtartamot naptári napokban
kell érteni a munkanapok helyett.
II.2.1)
Elnevezés: 7,62x39 mm-es karabély lőszer
Rész száma: 2
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
35330000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BvOP Központi Anyagraktár (1108 Budapest, Maglódi út 139.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: „BVOP 2022. évi lőszerbeszerzése” az alábbiak szerint:
7,62x39 mm-es karabély lőszer 100.000 db
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék műszaki és biztonsági adatlapját (magyar
nyelven, vagy magyar nyelvű fordítását), amely tartalmazza a megajánlott termék nevét, gyártóját, típusát és
minden olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki
leírásban előírt követelményeknek. Amennyiben a megjelölt adatlapok a műszaki leírásban előírt valamennyi
követelményt nem tartalmazzák, úgy Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek a hiányzó paramétereknek való
megfelelésről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát.
A részletes feltételeket, műszaki és egyéb elvárásokat/paramétereket a közbeszerzési dokumentumok (KD) és 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
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: 270
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:
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II.2.14) További információ:
- Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb árat megjelenítő
szempontok szerint értékeli.
- Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Ajánlati árként a Felolvasólapon a nettó összesen árat kell feltüntetni, amely
minden a közbeszerzési dokumentumokban előírt eszközt, valamint az eszközzel kapcsolatos valamennyi feladat
elvégzésének költségét kell, hogy tartalmazza.
- Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A szerződés időtartama tekintetében meghatározott időtartamot naptári napokban
kell érteni a munkanapok helyett.
II.2.1)
Elnevezés: 12x70/76 mm-es ólomgolyós (Slug) lőszer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
35330000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BvOP Központi Anyagraktár (1108 Budapest, Maglódi út 139.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: „BVOP 2022. évi lőszerbeszerzése” az alábbiak szerint:
12x70/76 mm-es ólomgolyós (Slug) lőszer 18.000 db
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék műszaki és biztonsági adatlapját (magyar
nyelven, vagy magyar nyelvű fordítását), amely tartalmazza a megajánlott termék nevét, gyártóját, típusát és
minden olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki
leírásban előírt követelményeknek. Amennyiben a megjelölt adatlapok a műszaki leírásban előírt valamennyi
követelményt nem tartalmazzák, úgy Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek a hiányzó paramétereknek való
megfelelésről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát.
A részletes feltételeket, műszaki és egyéb elvárásokat/paramétereket a közbeszerzési dokumentumok (KD) és 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
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: 270
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:
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
- Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb árat megjelenítő
szempontok szerint értékeli.
- Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Ajánlati árként a Felolvasólapon a nettó összesen árat kell feltüntetni, amely
minden a közbeszerzési dokumentumokban előírt eszközt, valamint az eszközzel kapcsolatos valamennyi feladat
elvégzésének költségét kell, hogy tartalmazza.
- Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A szerződés időtartama tekintetében meghatározott időtartamot naptári napokban
kell érteni a munkanapok helyett.
II.2.1)
Elnevezés: 12x70/76 mm-es gumigolyós (Rubber Slug) lőszer
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
35330000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BvOP Központi Anyagraktár (1108 Budapest, Maglódi út 139.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: „BVOP 2022. évi lőszerbeszerzése” az alábbiak szerint:
12x70/76 mm-es gumigolyós (Rubber Slug) lőszer 20.000 db
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék műszaki és biztonsági adatlapját (magyar
nyelven, vagy magyar nyelvű fordítását), amely tartalmazza a megajánlott termék nevét, gyártóját, típusát és
minden olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki
leírásban előírt követelményeknek. Amennyiben a megjelölt adatlapok a műszaki leírásban előírt valamennyi
követelményt nem tartalmazzák, úgy Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek a hiányzó paramétereknek való
megfelelésről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát.
A részletes feltételeket, műszaki és egyéb elvárásokat/paramétereket a közbeszerzési dokumentumok (KD) és 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
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:
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(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: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
- Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb árat megjelenítő
szempontok szerint értékeli.
- Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Ajánlati árként a Felolvasólapon a nettó összesen árat kell feltüntetni, amely
minden a közbeszerzési dokumentumokban előírt eszközt, valamint az eszközzel kapcsolatos valamennyi feladat
elvégzésének költségét kell, hogy tartalmazza.
- Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A szerződés időtartama tekintetében meghatározott időtartamot naptári napokban
kell érteni a munkanapok helyett.
II.2.1)
Elnevezés: 12x70/76 mm-es granulátumos riasztólőszer
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
35330000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BvOP Központi Anyagraktár (1108 Budapest, Maglódi út 139.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: „BVOP 2022. évi lőszerbeszerzése” az alábbiak szerint:
12x70/76 mm-es granulátumos riasztólőszer 40.000 db
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék műszaki és biztonsági adatlapját (magyar
nyelven, vagy magyar nyelvű fordítását), amely tartalmazza a megajánlott termék nevét, gyártóját, típusát és
minden olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki
leírásban előírt követelményeknek. Amennyiben a megjelölt adatlapok a műszaki leírásban előírt valamennyi
követelményt nem tartalmazzák, úgy Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek a hiányzó paramétereknek való
megfelelésről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát.
A részletes feltételeket, műszaki és egyéb elvárásokat/paramétereket a közbeszerzési dokumentumok (KD) és a
műszaki leírás tartalmazza.
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(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: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
- Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb árat megjelenítő
szempontok szerint értékeli.
- Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Ajánlati árként a Felolvasólapon a nettó összesen árat kell feltüntetni, amely
minden a közbeszerzési dokumentumokban előírt eszközt, valamint az eszközzel kapcsolatos valamennyi feladat
elvégzésének költségét kell, hogy tartalmazza.
- Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A szerződés időtartama tekintetében meghatározott időtartamot naptári napokban
kell érteni a munkanapok helyett.
II.2.1)
Elnevezés: 12x70/76 mm-es ólomsörétes lőszerek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
35330000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BvOP Központi Anyagraktár (1108 Budapest, Maglódi út 139.)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

161

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: „BVOP 2022. évi lőszerbeszerzése” az alábbiak szerint:
12x70/76 mm-es ólomsörétes lőszerek, összesen 19000 db az alábbiak szerint:
- 12x70/76 mm-es 8 ólomsörétes lőszer: 3000 db,
- 12x70/76 mm-es 6 ólomsörétes lőszer: 8000 db,
- 12x70/76 mm-es 4 ólomsörétes lőszer: 8000 db
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék műszaki és biztonsági adatlapját (magyar
nyelven, vagy magyar nyelvű fordítását), amely tartalmazza a megajánlott termék nevét, gyártóját, típusát és
minden olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki
leírásban előírt követelményeknek. Amennyiben a megjelölt adatlapok a műszaki leírásban előírt valamennyi
követelményt nem tartalmazzák, úgy Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek a hiányzó paramétereknek való
megfelelésről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát.
A részletes feltételeket, műszaki és egyéb elvárásokat/paramétereket a közbeszerzési dokumentumok (KD) és 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
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: 270
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:
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- Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb árat megjelenítő
szempontok szerint értékeli.
- Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Ajánlati árként a Felolvasólapon a nettó összesen árat kell feltüntetni, amely
minden a közbeszerzési dokumentumokban előírt eszközt, valamint az eszközzel kapcsolatos valamennyi feladat
elvégzésének költségét kell, hogy tartalmazza.
- Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A szerződés időtartama tekintetében meghatározott időtartamot naptári napokban
kell érteni a munkanapok helyett.
II.2.1)
Elnevezés: 9x19 mm-es gyakorló, jelölő FX pisztolylőszer
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
35330000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BvOP Központi Anyagraktár (1108 Budapest, Maglódi út 139.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: „BVOP 2022. évi lőszerbeszerzése” az alábbiak szerint:
9x19 mm-es gyakorló, jelölő FX pisztolylőszer 3000 db
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék műszaki és biztonsági adatlapját (magyar
nyelven, vagy magyar nyelvű fordítását), amely tartalmazza a megajánlott termék nevét, gyártóját, típusát és
minden olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki
leírásban előírt követelményeknek. Amennyiben a megjelölt adatlapok a műszaki leírásban előírt valamennyi
követelményt nem tartalmazzák, úgy Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek a hiányzó paramétereknek való
megfelelésről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát.
A részletes feltételeket, műszaki és egyéb elvárásokat/paramétereket a közbeszerzési dokumentumok (KD) és 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
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: 270
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
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Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
- Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb árat megjelenítő
szempontok szerint értékeli.
- Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Ajánlati árként a Felolvasólapon a nettó összesen árat kell feltüntetni, amely
minden a közbeszerzési dokumentumokban előírt eszközt, valamint az eszközzel kapcsolatos valamennyi feladat
elvégzésének költségét kell, hogy tartalmazza.
- Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A szerződés időtartama tekintetében meghatározott időtartamot naptári napokban
kell érteni a munkanapok helyett.
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) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók. Ajánlatkérő (AK)
felhívja a figyelmet Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5)bekezdéseire.
Megkövetelt igazolási módok:
A) Előzetes igazolás
a) AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. Korm.
r. (a továbbiakban: Kr.) 4.§ (1), (1a), (1b) és (4) bek., 6. § (1)-(2) bek., 15. § (1) bek. szerint az Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) elektronikus űrlap EKR rendszerben való
benyújtásával köteles előzetesen igazolni a felhívásban előírt Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok
fennállásának hiányát.
Az EEKD-nak – ha a Kr. azt nem határozza meg – tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése
szerinti adatbázis alkalmazásához adott esetben szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló
nyilatkozatot.
Ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok
hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek
ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD megfelelő részeiben – azon adatbázisok
elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr.
előírja.
Az AK a Kbt. 69. § (1)-(2) bek. szerinti bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja az EEKDba foglalt nyilatkozatot.
b) Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet v. személy kapacitásaira támaszkodva
kíván megfelelni (EEKD II.C. pontban a válasz IGEN), akkor minden érintett szervezetre v személyre
vonatkozó EEKD űrlap kitöltése is kötelező. (Kbt. 67. § (3) bek és Kr. 3.§ (3) bek).
c) A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ sz. kizáró okok hatálya alá eső AV-t. Az alk. igazolásában
részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati
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kötelezettségének, de az alkalmasság igazolásban részt vevő szervezet vonatkozásában ebben az esetben
is külön be kell nyújtania a külön kitöltött EEKD űrlapot. Azon AV tekintetében, amelyek nem vesznek részt
alk. igazolásában az AT a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti űrlapot nyújt be.
d) A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként AK által létrehozott nyilatkozatokat
AT-nek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteniük.
e) Öntisztázás Kbt. 64.§ (1)-(2) bek. és Kr. 4. § (3) bek. alapján lehetséges.
f) Közös AT esetén Kr. 3.§ (5)-(6) bek. az irányadó.
g) AK a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló – a Kr. megnevezett – elektronikus nyilvántartásokból is
ellenőrzi.
h) 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.
B) Igazolás
a) A Kbt. 69. § (4) ill. (6) bek szerint az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK
felhívja a legkedvezőbb AT-t – illetve felhívhatja az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú
következő legkedvezőbb AT-t is – a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások
benyújtására. Az AT-nek a Kr. 8.§, 10.§, 13 - 14.§ és 16.§ rendelkezései szerint kell igazolnia a kizáró okok
fenn nem állását.
b) Az alk. igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában az AT csak az érintett
szervezetre vagy személyre vonatkozó, külön EEKD űrlapot köteles benyújtani az ajánlat részeként.
Az érintett szervezetek vagy személyek részéről a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra további
igazolásokat nem kell benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására (Kbt. 67. § (3) bek. és Kr. 15. § (1)
bekezdés. AK hivatkozik a Kr. 1-16. §-aira. 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 (alfa)
szakasz kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6)
bek. alapján kötelező.
M.1. AT (közös AT) a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján, figyelemmel a 21. § (1a) bek. a) pontjára csatolja az
ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon)
belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti 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 (kezdő és befejező időpontja; év, hó, nap),
• 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. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (7) és
(9) bek., 69. § (11)-(11a), (14) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § és 3. §, 21/A. §-ában foglaltakra.
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A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően a műszaki szakmai alkalmassági követelmény igazolására
a gazdasági szereplőnek nem szükséges olyan igazolást benyújtani, amelyet AK 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.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az
AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban
csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben, vagy
más formában vállalt kötelezettségvállalást 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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT (közös AT), amennyiben nem
rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett,
de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, lőszer szállítására vonatkozó referenciával,
referenciákkal részenként az alábbi mennyiségekben:
1. rész: összesen legalább 300.000 db
2. rész: összesen legalább 75.000 db
3. rész: összesen legalább 13.500 db
4. rész: összesen legalább 15.000 db
5. rész: összesen legalább 30.000 db
6. rész: összesen legalább 14.250 db
7. rész: összesen legalább 2.250 db.
Valamennyi rész esetében a referencia igazolható egy vagy több szerződéssel is. Amennyiben ajánlattevő
több részre tesz ajánlatot, abban az esetben a legmagasabb értékű referenciával valamennyi rész
esetében megfelelhet az előírt alkalmassági követelménynek. AK több szerződésből való teljesítést is
elfogad.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésében, valamint a Kr. 1. § és 3. §-ában foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (Ft). A nyertes AT az
AK által igazolt teljesítést követően jogosult számlát benyújtani a sikeres szállításról. AK előleget nem fizet, AT
részletekben való teljesítés esetén részszámla kiállítására jogosult. Részletes leírás a szerződés tervezetben.
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A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései
szerint történik átutalással a szerződéstervezetben részletezettek szerint. AK hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ára, a Kbt.
27/A. §-ra.
Kötbér: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, melyek alapját és mértékét, valamint a szerződés
teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételeket a KD részeként kiadott 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: 2022/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
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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: 2022/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (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
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 – szkennelve .pdf
fájlformátumban 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 valamely dokumentum nem magyar nyelven került
csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok AT általi fordítását elfogadja. AK rögzíti, hogy az alkatrészek és berendezések
megnevezése esetében elfogadott az angol nyelvű megnevezés.
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell
a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
4. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.
5. A gazdasági szereplőnek az ajánlattétel, valamint a szerződés teljesítésének időtartama alatt a
haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló
2005. évi CIX. törvény alapján rendelkeznie kell hadiipari tevékenység végzésére jogosító engedéllyel
a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól
szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklet III. fejezete (ML3)
vonatkozásában.
Amennyiben alvállalkozó kerül bevonásra, feltéve, hogy az alvállalkozó teljesítése részben vagy
egészben a Korm. rendelet 1. számú mellékletének III. fejezete (ML3) szerinti haditechnikai tevékenységre
vonatkozik, úgy az ajánlatban megjelölt alvállalkozó(k) esetében az Ajánlattevő vonatkozásában előírt
rendelkezések megfelelően alkalmazandók. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozó(k)
esetében az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) teljesítése
részben vagy egészben a Korm. rendelet 1. számú melléklet III. fejezete (ML3) szerinti haditechnikai
tevékenységre vonatkozik. Ajánlattevő által a később bevont alvállalkozók tekintetében, feltéve, hogy
az alvállalkozó teljesítése részben vagy egészben a Korm. rendelet 1. számú melléklet III. fejezete (ML3)
szerinti haditechnikai tevékenységre vonatkozik, a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Kbt. 138.
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§ (3) bekezdése szerinti bejelentéssel egyidejűleg kell megküldenie az érvényes haditechnikai forgalmi
engedély egyszerű másolatát.
Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a saját, adott esetben AV-jának is a haditechnikai termékkel
kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó érvényes engedélyének másolatát. Ha ez a dokumentum
nem áll rendelkezésre az ajánlat benyújtásakor, úgy AT nyújtsa be saját és/vagy AV-ja nyilatkozatát arról,
hogy nyertessége esetén a szerződés megkötéséig ez(ek) az engedély(ek) beszerzésre kerül(nek) (KD 4. sz.
melléklet / 4. sz. nyilatkozatminta). AK felhívja AT figyelmét, hogy ha ez az engedély legkésőbb a szerződés
aláírásának dátumáig nem áll rendelkezésre, úgy AK azt a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti, a nyertes
ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének tekinti.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország hadiipari
tevékenység végzésére jogosító érvényes engedélyének (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország
joga azt előírja) vagy az előző bekezdésben elmített nyilatkozatának másolatát, és annak magyar nyelvű
fordítását szükséges benyújtani. AK nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők részére, a jelen pontban foglalt követelménynek való megfelelés
igazolása érdekében (KD 4. sz. melléklet / 3. sz. nyilatkozatminta).
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a KD 19.1 A) pont szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat
7. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra AT nyújtsa be a KD 19.1 B) pont szerinti nyilatkozatokat,
dokumentumokat
8. A nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésig nyújtsa be a KD 19.1 C) pont szerinti nyilatkozatokat,
dokumentumokat
9. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem
alkalmazza.
10. A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 napot ért.
11. 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.
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13. Irányadó idő: CET
14. Irányadó jogszabályok: Kbt., Kr., 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet, Ptk.
15. Az AK 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.
16. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.
17. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.
18. FAKSZ: Dr. Pekóné Tózsa Éva (lajtsromszám: 00202) Dr. Spóhn Tímea (lajstromszám: 00555) Dr.
Berethalmi András (lajstromszám: 01199)
19. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésével összhangban valamennyi rész esetében a legalacsonyabb
ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
ebben az esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ennek
érdekében részletes, minden elvárt műszaki szempontot figyelembe vevő műszaki leírás készült.
20. Ajánlatkérő az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről
szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 63/2022. (II. 28.) Korm.r.) alapján előzetes piaci
konzultációt alkalmazott a tárgybeli közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan. Ajánlatkérő a 63/2022. (II.
28.) Korm.r. 1. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint megadja az előzetes piaci konzultáció során
készült összefoglaló elérhetőségét: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piacikonzultaciok/EKR000464422022/reszletek
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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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:
2022/05/10 (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
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Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat (9034/2022)
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: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735681241
Postai cím: Erzsébet tér 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
Telefon: +36 18727474
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Fax: +36 18727478
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Déli Váci utca és környéke megújítása kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000303372022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

171

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beruházás a Váci utca Duna utca - Irányi utca közötti szakaszát, a Váci utca Duna utca és Fővám tér közötti
szakaszát, valamint a Pintér utca, a Havas utca (Váci u. és Belgrád rkp. között), a Sörház utca (Váci u. és Belgrád rkp.
között) és a Nyáry Pál utca (Váci u. és Molnár u. között), illetve a Váci utcához északról kapcsolódó utcák Váci utcai
csomópontjait érinti.
A kivitelezés főbb elemei:
• az útpálya és a járda egy síkba emelése (járda és parkolósáv egy síkban, az útpálya a vízelevezetés biztosítása
okán 2 cm-rel alacsonyabban);
• faltól falig történő burkolatépítés természetes kőanyagból;
• épületkapcsolatok kialakítása;
• vízelvezetés korszerűsítése;
• úttartozékok megújítása;
• parkolósáv kialakítása;
• faültetés, két oldali fasor kialakítása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1782571787 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Déli Váci utca és környéke megújítása kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest V. kerület

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Déli Váci utca és környéke megújítása” elnevezésű beruházás kivitelezése
A beruházás a Váci utca Duna utca - Irányi utca közötti szakaszát, a Váci utca Duna utca és Fővám tér közötti
szakaszát, valamint a Pintér utca, a Havas utca (Váci u. és Belgrád rkp. között), a Sörház utca (Váci u. és Belgrád rkp.
között) és a Nyáry Pál utca (Váci u. és Molnár u. között), illetve a Váci utcához északról kapcsolódó utcák Váci utcai
csomópontjait érinti.
A kivitelezés főbb elemei:
• az útpálya és a járda egy síkba emelése (járda és parkolósáv egy síkban, az útpálya a vízelevezetés biztosítása
okán 2 cm-rel alacsonyabban);
• faltól falig történő burkolatépítés természetes kőanyagból;
• épületkapcsolatok kialakítása;
• vízelvezetés korszerűsítése;
• úttartozékok megújítása;
• parkolósáv kialakítása;
• faültetés, két oldali fasor kialakítása.
(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:
1. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Beruházás megvalósítására 3 ütemben (I-II-III. ütem), 3 db
egyedi kivitelezési szerződés keretében kerül sor!
1.1. Déli Váci u. és környéke megújítása I. ütem (a Váci utca Duna utca - Irányi utca közötti szakasz) tárgyú
szerződés esetében ajánlatkérő a munkaterületet – tervezetten 2022. április 4. és 2022. április 30. között – adja át a
nyertes ajánlattevő részére.
Az I. ütem szerinti Kivitelezés megvalósításának teljesítési határideje: 2022. október 31.
1.2. Déli Váci utca és környéke megújítása II. ütem (a Váci utca Irányi utca - Fővám tér közötti szakasza, Pintér utca,
Nyáry Pál utca) tárgyú szerződés esetében ajánlatkérő a munkaterületet – tervezetten 2022. július 1. és 2022. július
30. között – adja át a nyertes ajánlattevő részére.
A II. ütem szerinti Kivitelezés megvalósításának teljesítési határideje: 2023. december 31.
1.3. Déli Váci utca és környéke megújítása III. ütem (Havas utca és Sörház utca) tárgyú szerződés esetében
ajánlatkérő a munkaterületet – tervezetten 2023. szeptember 01. és 2023. szeptember 30. között – adja át a
nyertes ajánlattevő részére.
A III. ütem szerinti Kivitelezés megvalósításának teljesítési határideje: 2024. január 31.
2. A munkaterületek átadásának időpontjában esetlegesen hiányzó, beruházás kivitelezéséhez szükséges
engedélyeket, hozzájárulásokat ajánlatkérő folyamatosan szolgáltatja olyan módon, hogy az a nyertes
ajánlattevőt a végteljesítési határidő megtartásában ne akadályozza.
3. Ajánlatkérő, a szerződő felek által egyeztetett módon, előteljesítést elfogad.
4. Kivitelezéssel érintett közterületek:
• Váci utca (Duna u. és Irányi u. között csak járdarész) – hrsz.: 23935;
• Váci utca (Irányi u. és Fővám tér között) – hrsz.: 23935;
• Nyáry Pál utca (Molnár u. és Váci u. között, illetve a Váci utcai kereszteződés) – hrsz.: 23882, 23978;
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• Sörház utca (Belgrád rkp. és Váci u. között) – hrsz.: 23837, 23896;
• Pintér utca (Molnár u. és Váci u. között) – hrsz.: 23904;
• Havas utca (Belgrád rkp.-Váci u. között) – hrsz.: 23824, 23914;
• Szerb utca (Váci utcai kereszteződése) – hrsz.: 23956;
• Szarka utca (Váci utcai kereszteződése) – hrsz.: 23945.
A teljes kivitelezési terület hozzávetőleges nagysága: 12.000 m2
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 137 - 336095
(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: Déli Váci utca és környéke megújítása kivitelezés
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:
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2022/04/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 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: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10452556244
Postai cím: Kenyérgyári Út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu
Telefon: +36 28529050
Internetcím(ek): (URL) www.pentakft.hu
Fax: +36 28529070
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1782571787
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: mérnöki szolgáltatások;
kiegészítő tervezés; tervezői művezetés; geodéziai munkák; állapotfelvétel; őrzés, vagyonvédelem;
szakfelügyelet; közműigénybevétellel összefüggő szolgáltatások; közműkiváltások/áthelyezések;
minőségvizsgálatok, minősítő vizsgálatok; tűzszerészeti munkák; forgalomtechnikai munkák;
forgalomtechnikai hálózatok átépítése; víztelenítés; bontási munkák; földmunka;kertészeti munkák,
parkosítás; közműszerelvények szintbe emelése; hírközlési aknák szintbe emelése; szállítás; daruzási
munkák; hulladék kezelés, szállítás, lerakás; vezetéképítés; vezeték élőre kötése; műtárgyépítés;
szerkezetépítés; szakipari munkák; csőszerelés, hegesztés; lakatosszerkezetek előregyártása,
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beszerelése; gépészeti technológiai szerelés; gépészeti munkák; energiaellátás, villamos munkák;
irányítástechnika, vezérlés; helyreállítási munkák; burkolatépítés; térburkolat építés; utcabútorok
elhelyezése; parkolóautomaták, kapuk építése/telepítése, bontása vízépítési munkák; burkolat alépítményi
munkák; öntözőhálózatok építése; aszfaltmarás;
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma:
Penta Általános Építőipari Kft.
Adószám: 10452556-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
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:
2022/05/10 (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
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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)
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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (9478/2022)
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: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Balázs
Telefon: +36 306273791
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.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: Állami magasépítési beruházás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőint. kivit.
Hivatkozási szám: EKR001435322021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Külső telephelyen működő járóbeteg szakrendelés és tüdőgondozó behozatala a Törtlei úti központi telephelyre
(hrsz: 4075/1). A telek nyugati végében lévő rossz állapotú épületek bontása, majd egy nettó 2535,26 m²-es
akadálymentes lapostetős négyszintes új rendelőintézet építése.
- földszint alapterülete nettó 793,60 m²
- 1. emelet alapterülete nettó 579,46 m²
- 2. emelet alapterülete nettó 580,26 m²
- 3. emelet alapterülete nettó 581,94 m²
- összesen nettó 2535,26 m²
A Törteli út és a Szolnoki út kereszteződésében a meglévő Kórház és Rendelőintézet telkének nyugati
végében lévő rossz állapotú épületek bontása, új rendelőintézet építése. A bontandó épületek elavultak,
összterületük 1402 m2 szintterület. Az új szakrendelő épület pinceszint nélküli, négyszintes, két folyosóra felfűzött
rendelőblokkból, közötte várótérből álló, a földszinten található tüdőgondozóval külön bejárattal kialakítottan.
Nettó alapterülete: 2535 m2, ebből a földszint nettó 794 m2, az 1. emelet nettó 579 m2, a 2.emelet nettó 580 m2
és a 3. emelet nettó 582 m2 alapterületet foglal el. A telken belül és kívül összesen 126 parkolóhely létesítése, a
közúti csatlakozások kiépítése, közművi átépítések, zöldfelület felújítása, kialakítása.
Építési munkák (főbb adatok):
- Bontási munkák (véradó épülete, festőműhely, asztalos műhely, robbanóanyag raktár, derítő): bruttó 1402 m2
- Munkagödör kiemelése: összesen nettó 2694 m2
- Vasbeton alaplemez építése nettó: 483 m3
- Vasbeton szerkezetek építése nettó: 1027 m3
- Homlokzati állványépítés nettó: 2400 m2
- Helyszíni betonmunkák nettó: 1783 m2
- Teherhordó és kitöltő falazatok nettó: 1180 m2
- Belső vakolatok nettó: 5917 m2
- Homlokzati vakolatok nettó: 821 m2
- Szerelt gipszkartonválaszfalak nettó: 2375 m2
- Száraz vakolatok nettó: 166 m2
- Álmennyezetek nettó: 2358 m2
- Padlóburkolat nettó: 1432 m2
- Falburkolat csempéből nettó: 862 m2
- Melegburkolatok nettó: 1081 m2
- Szálcement alapanyagú homlokzatburkolat nettó: 1771 m2
- Belső ajtók: 248 db
- Homlokzati nyílászárók, függönyfalak nettó: 86 db
- Beltéri falfestés nettó: 3588 m2
- Tapétázás és falfestés nettó: 3485 m2
- Csapadékvíz elleni szigetelés lapostetőn vízszintes felületen nettó: 708 m2
- 13 személyes felvonó: 2 db
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- 5 db kültéri légkezelő berendezésekkel szellőző rendszer kiépítése
- Meglévő távhővezetékek bontása, új távhővezetékek kiépítése
- Erősáramú és gyengeáramú rendszerek kiépítése, beléptető rendszer, riasztó rendszer, beteghívó rendszer,
CCTV, strukturált hálózat, tűzjelző rendszer
- Aszfalt burkolat készítése nettó: 87 m3
- Útépítéshez térburkolat készítése nettó: 1889 m2
- Külső parképítési munkák külső bútorokkal, növényültetésekkel, járófelületek és zöldfelületek kialakításával
- Dísztérburkolat nettó: 848 m2
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2840195751 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőint. kivit.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: A ceglédi belterület 4075/1, 2631/14 és 2632/2 helyrajzi
számokon nyilvántartott ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Külső telephelyen működő járóbeteg szakrendelés és tüdőgondozó behozatala a Törtlei úti központi telephelyre
(hrsz: 4075/1). A telek nyugati végében lévő rossz állapotú épületek bontása, majd egy nettó 2535,26 m²-es
akadálymentes lapostetős négyszintes új rendelőintézet építése.
- földszint alapterülete nettó 793,60 m²
- 1. emelet alapterülete nettó 579,46 m²
- 2. emelet alapterülete nettó 580,26 m²
- 3. emelet alapterülete nettó 581,94 m²
- összesen nettó 2535,26 m²
A Törteli út és a Szolnoki út kereszteződésében a meglévő Kórház és Rendelőintézet telkének nyugati
végében lévő rossz állapotú épületek bontása, új rendelőintézet építése. A bontandó épületek elavultak,
összterületük 1402 m2 szintterület. Az új szakrendelő épület pinceszint nélküli, négyszintes, két folyosóra felfűzött
rendelőblokkból, közötte várótérből álló, a földszinten található tüdőgondozóval külön bejárattal kialakítottan.
Nettó alapterülete: 2535 m2, ebből a földszint nettó 794 m2, az 1. emelet nettó 579 m2, a 2. emelet nettó 580 m2
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és a 3. emelet nettó 582 m2 alapterületet foglal el. A telken belül és kívül összesen 126 parkolóhely létesítése, a
közúti csatlakozások kiépítése, közművi átépítések, zöldfelület felújítása, kialakítása.
Építési munkák (főbb adatok):
- Bontási munkák (véradó épülete, festőműhely, asztalos műhely, robbanóanyag raktár, derítő): bruttó 1402 m2
- Munkagödör kiemelése: összesen nettó 2694 m2
- Vasbeton alaplemez építése nettó: 483 m3
- Vasbeton szerkezetek építése nettó: 1027 m3
- Homlokzati állványépítés nettó: 2400 m2
- Helyszíni betonmunkák nettó: 1783 m2
- Teherhordó és kitöltő falazatok nettó: 1180 m2
- Belső vakolatok nettó: 5917 m2
- Homlokzati vakolatok nettó: 821 m2
- Szerelt gipszkartonválaszfalak nettó: 2375 m2
- Száraz vakolatok nettó: 166 m2
- Álmennyezetek nettó: 2358 m2
- Padlóburkolat nettó: 1432 m2
- Falburkolat csempéből nettó: 862 m2
- Melegburkolatok nettó: 1081 m2
- Szálcement alapanyagú homlokzatburkolat nettó: 1771 m2
- Belső ajtók: 248 db
- Homlokzati nyílászárók, függönyfalak nettó: 86 db
- Beltéri falfestés nettó: 3588 m2
- Tapétázás és falfestés nettó: 3485 m2
- Csapadékvíz elleni szigetelés lapostetőn vízszintes felületen nettó: 708 m2
- 13 személyes felvonó: 2 db
- 5 db kültéri légkezelő berendezésekkel szellőző rendszer kiépítése
- Meglévő távhővezetékek bontása, új távhővezetékek kiépítése
- Erősáramú és gyengeáramú rendszerek kiépítése, beléptető rendszer, riasztó rendszer, beteghívó rendszer,
CCTV, strukturált hálózat, tűzjelző rendszer
- Aszfalt burkolat készítése nettó: 87 m3
- Útépítéshez térburkolat készítése nettó: 1889 m2
- Külső parképítési munkák külső bútorokkal, növényültetésekkel, járófelületek és zöldfelületek kialakításával
- Dísztérburkolat nettó: 848 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. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É (vagy
azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai
többlet tapasztalata (hónap min. 0 – max. 60 hó) 10
2 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű)
jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlet tapasztalata
(hónap, min 0-max. 60 hó) 10
3 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű)
jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlet tapasztalata
(hónap, min 0-max. 60 hó) 10
4 5.1. Építéstechnológiai terv alszempontja 5
5 5.2. Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

181

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 231 - 607578
(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: BMSK-3634-1/2022
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
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12467006213
Postai cím: Faiskola Tér 13
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: jankovichhenrik@denco.hu
Telefon: +36 209670950
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28411355
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2840195751
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: Építészet
Épületgépészet
Épületvillamosság
Kert és tájépítészet
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
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1. DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2100 Gödöllő, Faiskola Tér 13.; 12467006-2-13)
2. BUILD IT Mérnökiroda Kft. (1037 Budpest, Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet; 11732167-2-41)
3. Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse, Dózsa György Út 219.; 10660612-2-03)
4. KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt. (1106 Budapest, Jászberényi Út 24-36.; 10962787-2-42)
5. SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros Utca 13.; 14300327-2-44)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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
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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)
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BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9452/2022)
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: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23007266242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barabás Áron
Telefon: +36 705227802
E-mail: ekr@bmsksport.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15845883243
Postai cím: Diós árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Zsolt
Telefon: +36 309587570
E-mail: nemeth.zsolt@okfo.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.okfo.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
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
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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: Épületépítési projekt szervezése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bajcsy Kórház energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000519892021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” című,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú projekt keretében a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézethez
tartozó épületek energetikai korszerűsítése tárgyában négy részben:
1. rész: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 24-26. cím alatti
(Gizella) épületének energetikai korszerűsítése
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
— Homlokzati nyílászárók cseréje 166,27 m2
2. rész: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91. cím alatti épületeinek
energetikai korszerűsítése
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
— Homlokzati nyílászárók cseréje 1309,55 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
— Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel: 13 db x 120 KW.
4 db X 100 KW; 2 db X 60kW; 20 db x 34,9 kW kültéri kazán
— Strangszabályozás
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
— Hőszivattyús rendszer telepítése: Kültéri gáz abszorpciós hőszivattyú: 14db x 38,3KW
3. rész: Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Méhes u. 4. cím alatti épületének (Paula intézet)
energetikai korszerűsítése
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
— Homlokzati nyílászárók cseréje 59,46 m2
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Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
— Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel:
Kondenzációs fali gázkazán cseréje: 2 db X 100 KW
— Strangszabályozás
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
— Hőszivattyús rendszer telepítése: Kültéri gáz abszorpciós hőszivattyú: 2db x 38,3KW
4. rész: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 2200 Monor, Balassa Bálint u. 1. cím alatti épületének
(Szakrendelő) energetikai korszerűsítése
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
— Homlokzati nyílászárók cseréje 59,46 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
— Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel:
Kondenzációs fali gázkazán cseréje: 2 db X 100 KW
— Strangszabályozás
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
— Hőszivattyús rendszer telepítése: Kültéri gáz abszorpciós hőszivattyú: 2db x 38,3KW
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1786476028 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: 1106 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 24-26.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45421130-4

További tárgyak:

45443000-4

Kiegészítő szójegyzék

45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest,
Kőrösi Csoma Sándor út 24-26. HRSZ.:39135 (Gizella) épülete(i)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020
programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás
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tárgya a „Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00107
azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 24-26. HRSZ.:39135
(Gizella) épülete(i)t érinti.
Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), az elavult, helyenként rosszul
záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az
épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek.
Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók cseréjét tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet
követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb
megtakarítására.
Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
• Homlokzati nyílászárók cseréje 166,27 m2
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
Felhívjuk az AT-k figyelmét, hogy a munkaszervezés és munkavégzés során figyelembe kell venni az érintett
épületek szokásos működési rendjét!
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte
fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen
az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok
egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total
Commander, WinRAR). Ekkor minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik.
(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. Az MV.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 15
2 3. A kötelező jótálláson felül vállalt jótállási idő hónapban (0-24 hónap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00107
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10; módszer: Ár - 1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): fordított
arányosítás; Minőségi ért. szpt.: egyenes arányosítás. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az értékelésbe bevont
szakember(ek)ről (szakember neve, születési ideje, kapcsolódó értékelési szempont feltüntetése). A II.2.7) pontban
rögzített időtartam a munkaterület átadás-átvételétől számítódik.
II.2.1)
Elnevezés: 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.
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Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45421130-4

További tárgyak:

45443000-4

Kiegészítő szójegyzék

45453100-8
45300000-0
45331000-6
45350000-5
45320000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest,
Maglódi út 89-91 HRSZ.:41062/1 (Telephely, A,E,F,H,I,J,L) épülete(i)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020
programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás
tárgya a „Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00107
azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Bajcsy Zsilinszky Kórház és rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91 HRSZ.:41062/1
(A,E,F,H,I,J,L) épülete(i)t érinti.
Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), az elavult, helyenként rosszul
záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az
épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek.
Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók cseréjét, gépészeti rendszer felújítását tartalmazza a hatályos
7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés
energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, hőszivattyús fűtési rendszert és a
fűtési rendszer szabályozását. Némely épület esetében kialakítandó a padlásfödém hőszigetelése is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
• Homlokzati nyílászárók cseréje 1309,55 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
• Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel: 13 db x 120 KW;
4 db X 100 KW; 2 db X 60kW; 20 db x 34,9 kW kültéri kazán
• Strangszabályozás
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
• Hőszivattyús rendszer telepítése: Kültéri gáz abszorpciós hőszivattyú: 14db x 38,3KW
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
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Felhívjuk az AT-k figyelmét, hogy a munkaszervezés és munkavégzés során figyelembe kell venni az érintett
épületek szokásos működési rendjét!
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte
fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen
az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok
egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total
Commander, WinRAR). Ekkor minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik.
(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. Az MV.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 13
2 3. Az MV.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai
tapasztalata (0-36 hónap) 12
3 4. A kötelező jótálláson felül vállalt jótállási idő hónapban (0-24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00107
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10; módszer: Ár - 1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): fordított
arányosítás; Minőségi ért. szpt.: egyenes arányosítás. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az értékelésbe bevont
szakember(ek)ről (szakember neve, születési ideje, kapcsolódó értékelési szempont feltüntetése). A II.2.7) pontban
rögzített időtartam a munkaterület átadás-átvételétől számítódik.
II.2.1)
Elnevezés: 1106 Budapest, Méhes u. 4.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45421130-4

További tárgyak:

45443000-4
45453100-8
45300000-0
45331000-6
45350000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest,
Méhes u.4 HRSZ.:40578,40579 (Paula intézet) épülete(i)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020
programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás
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tárgya a „Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00107
azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Bajcsy Zsilinszky Kórház és rendelőintézet 1106 Budapest, Méhes u. 4 HRSZ.:40578,40579 (Paula
intézet) épülete(i)t érinti.
Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), az elavult, helyenként rosszul
záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az
épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek.
Az épületenergetikai beruházás a nyílászárokat, gépészeti rendszer felújítását tartalmazza a hatályos 7/2006.
(IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek
minél magasabb megtakarítására.
Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, hőszivattyús fűtési rendszert és a
fűtési rendszer szabályozását.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
• Homlokzati nyílászárók cseréje 59,46 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
• Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel:
Kondenzációs fali gázkazán cseréje: 2 db X 100 KW
• Strangszabályozás
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
• Hőszivattyús rendszer telepítése: Kültéri gáz abszorpciós hőszivattyú: 2db x 38,3KW
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
Felhívjuk az AT-k figyelmét, hogy a munkaszervezés és munkavégzés során figyelembe kell venni az érintett
épületek szokásos működési rendjét!
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte
fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen
az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok
egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total
Commander, WinRAR). Ekkor minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik.
(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. Az MV.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 13
2 3. Az MV.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai
tapasztalata (0-36 hónap) 12
3 4. A kötelező jótálláson felül vállalt jótállási idő hónapban (0-24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00107
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10; módszer: Ár - 1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): fordított
arányosítás; Minőségi ért. szpt.: egyenes arányosítás. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az értékelésbe bevont
szakember(ek)ről (szakember neve, születési ideje, kapcsolódó értékelési szempont feltüntetése). A II.2.7) pontban
rögzített időtartam a munkaterület átadás-átvételétől számítódik.
II.2.1)
Elnevezés: 2200 Monor, Balassa Bálint u. 1.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45421130-4

További tárgyak:

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

45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 2200 Monor, Balassa
Bálint u.1 HRSZ.:5279/11,5279/8(Szakrendelő) épülete(i)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020
programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás
tárgya a „Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00107
azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Bajcsy Zsilinszky Kórház és rendelőintézet 2200 Monor, Balassa Bálint u.1
HRSZ.:5279/11,5279/8(Szakrendelő) épülete(i)t érinti.
Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), az elavult, helyenként rosszul
záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az
épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek.
Az épületenergetikai beruházás a nyílászárokat, gépészeti rendszer felújítását, padlásfödém hőszigetelését
tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az
üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, hőszivattyús fűtési rendszert és a
fűtési rendszer szabályozását. Az épület esetében kialakítandó a padlásfödém hőszigetelése is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
• Homlokzati nyílászárók cseréje 10,92 m2
Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
• Padlásfödém utólagos hőszigetelése 1042 m2
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Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
• Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel:
Kondenzációs fali gázkazán cseréje: 2 db x 120 KW
• Strangszabályozás
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
• Hőszivattyús rendszer telepítése: Kültéri gáz abszorpciós hőszivattyú: 2db x 38,3KW
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
Felhívjuk az AT-k figyelmét, hogy a munkaszervezés és munkavégzés során figyelembe kell venni az érintett
épületek szokásos működési rendjét!
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte
fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen
az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok
egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total
Commander, WinRAR). Ekkor minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik.
(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. Az MV.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 13
2 3. Az MV.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai
tapasztalata (0-36 hónap) 12
3 4. A kötelező jótálláson felül vállalt jótállási idő hónapban (0-24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00107
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10; módszer: Ár - 1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): fordított
arányosítás; Minőségi ért. szpt.: egyenes arányosítás. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az értékelésbe bevont
szakember(ek)ről (szakember neve, születési ideje, kapcsolódó értékelési szempont feltüntetése). A II.2.7) pontban
rögzített időtartam a munkaterület átadás-átvételétől számítódik.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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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: 2021 /S 127 - 335597
(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: 1106 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 24-26.
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:
2022/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11800756207
Postai cím: Sziget utca 13
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
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Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: feherep@feherep.hu
Telefon: +36 22503505
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33484330
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: Homlokzati nyílászárók
cseréje
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.
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:
2022/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 12408553242
Postai cím: Kun Utca 4. fsz. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: kivitelezes@fensthermkontakt.hu
Telefon: +36 204200414
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1397347401
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: Épületgépészeti munkák
ellátása; MV-ÉG FMV szakember biztosítása; Építőmesteri munkák ellátása
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 1106 Budapest, Méhes u. 4.
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:
2022/05/02 (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
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12408553242
Postai cím: Kun Utca 4. fsz. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: kivitelezes@fensthermkontakt.hu
Telefon: +36 204200414
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 142562130
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: Épületgépészeti munkák
ellátása; MV-ÉG FMV szakember biztosítása; Építőmesteri munkák ellátása
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: 2200 Monor, Balassa Bálint u. 1.
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:
2022/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12408553242
Postai cím: Kun Utca 4. fsz. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: kivitelezes@fensthermkontakt.hu
Telefon: +36 204200414
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 213082167
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: Épületgépészeti munkák
ellátása; MV-ÉG FMV szakember biztosítása; Építőmesteri munkák ellátása
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a 2-4. részek tekintetében a Kbt. 131. § (4) bek., valamint az eljárást megindító felhívás
VI.3.25. pontja alapján az összegezésben második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként
megjelölt gazdasági szereplővel kötötte meg a szerződést, figyelemmel arra, hogy ezen részekben az
összegezés szerinti Nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára nem tudta igazolni, hogy megfelel az
eljárást megindító felhívás VI.3.25.1. pontja szerinti szerződéskötési feltételnek.
2. Ajánlattevők (név, cím, adószám):
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1. rész: Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
8000 Székesfehérvár, Sziget utca 13, 11800756207;
1. rész: WAS-GÉP-SZER Épületgépészeti Kivitelező és Üzemeltető Kft. 2089 Telki Kilátó Köz 1., 24000004213;
- Jász Capital Kereskedelmi, Szolgáltató, Építő és Karbantartó Kft. 3300 Eger Sas Út 94. 23589090210, közös
Ajánlattevők;
1. rész: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1138 Budapest,
Madarász Viktor Utca 47-49. 1. lház. 2. em. 12525689241
1-4. rész: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1081 Budapest, Kun Utca 4. fsz.
7., 12408553242;
1-4. rész: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3300
Eger, Árpád Út 64., 13646925210;
2-4. rész: Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7150
Bonyhád, Benczúr Gyula Utca 22. 14462344217;
2. rész: Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1112 Budapest, Rózsatő Utca 10
14400276243;
2. rész: EB Hungary Invest Kft., Magyarország 1107 Budapest, Fogadó utca 4. 13240567242;
4. rész: Ikon Consult Zrt, Magyarország 8912 Nagypáli, Arany János Utca 26, 25872644220.
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
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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)
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BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9511/2022)
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: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23007266242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anita
Telefon: +36 306274849
E-mail: ekr@bmsksport.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: 15799658241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Gábor
Telefon: +36 703823195
E-mail: gabor.molnar@kk.gov.hu
Fax: +36 17952899
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
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
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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: épületépítési projekt szervezése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KK Szentendre Móricz Zs. Gimn. épületenerg. fejl.
Hivatkozási szám: EKR000917722021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

202

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés a „Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című
KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosító számú projekt keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 267386852 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: KK Szentendre Móricz Zs. Gimn. épületen. fejl.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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45000000-7

További tárgyak:

09331000-8
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45310000-3
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2000 Szentendre, Kálvária út 16/A. sz. alatti Móricz Zsigmond
Gimnázium épülete (hrsz: 1245/46)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020
programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás
tárgya a „Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00040
azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a 1245/46 HRSZ; 2000
Szentendre, Kálvária út 16/A. sz. alatti Móricz Zsigmond Gimnázium épületét érinti. Az épület üzemeltetési
költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra. Az épületenergetikai beruházás részleges nyílászáró
részleges cseréjét, a lapostető utólagos hő- és vízszigetelését, gépészeti korszerűsítést valamint villamos energiát
termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének
való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület az 1980-as évek végén, az adott kor követelményeinek megfelelő színvonalon épült, melyek jelentősen
eltérnek a mai kor építészeti, épületenergetikai követelményeitől. Az idők folyamán kisebb felújítások, átalakítások
ugyan történtek, de mind a külső határoló felületek, mind a külső nyílászárók állapota leromlott, a komplett
épületenergetikai korszerűsítés az egész épületre nézve indokolt.
A projekt keretén belül az épületen új műanyag szerkezetű nyílászárók kerülnek beépítésre az eddig nem cserélt
nyílászárók esetében. A műanyag nyílászárók részben a meglévő fa nyílászárók helyére, részben új pozíciókba
lesznek elhelyezve.
A lapostető hőszigetelése kapcsán a csapadékvíz elleni szigetelés felújítása is feladat.
A gépészeti korszerűsítésen belül a meglévő kondenzációs kazánok mellé a tornatermi rész ellátásáhot 1 db új
kondenzációs gázkazán kerül. Az épületben eddig üzemelő régi Fűtőber ERKA SUPER 90 típusjelű atmoszférikus
gázégővel ellátott gáztüzelésű kazánt teljes mértékben el kell bontani, minden egyes szerelvénysorával illetve
csatlakozásával együtt. A kazánokhoz tartozó kéményrendszer is teljes mértékben elbontásra kerül.
Az épületben a jelenlegi meglévő fűtési elosztóhálózat és radiátorok megmaradnak, csak a radiátorokhoz tartozó
termosztatikus szelepeket és termosztatikus szelepfejeket kell újakra cserélni. A bordás fűtőcső elemek elbontásra
kerülnek, a helyükre korszerű lapradiátorokat kell beépíteni.
A tornaterem fűtését jelenleg ellátó padlófűtés megszűnik, az épületrész fűtését a továbbiakban új korszerű
lapradiátorok biztosítják. A helyiségben található padlófűtési osztó-gyűjtő dobozok mindegyikét a vezetékek
ledugózását követően el kell bontani.
Az épületbe hőmennyiségmérő kerül a főágba, amelyet olyan mérőműszerrel kell ellátni, amely képes napi illetve
havi bontásban tárolni a hőmennyiség adatokat.
A napelemek az épület lapos tetején, D-i tájolással, 18 fokos dőlésszöggel, fém tartószerkezeten lesznek
elhelyezve, melyet be kell kötni az EPH rendszerbe.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység mennyiségei:
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Homlokzati nyílászárók cseréje:
Műanyag nyílászárók 239 m2 (125 db)
Lapostető utólagos hőszigetelése:
Lapostető hő-és vízszigetelése 2.757 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése:
Kondenzációs falikazán 142 kW 1 db
Fűtési- és gázvezeték cseréje 1.280 + 55 m
Acéllemez lapradiátor felszerelése 23 db
Termoszelep beéoítése 230 db
Hőmennyiség mérő felszerelése 2 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása:
Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 60 kWp (160 db 375 Wp napelem)
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz
meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal
egyenértékű teljesítést is elfogadja, azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri,
illetve megrendelői írásos jóváhagyás.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte
fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen
az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok
egyesítéséhez az első fájlt (.001)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 – max. 36 hó) 9
2 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap, min.0- max. 36 hó) 8
3 2.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap, min. 0- max 36 hó) 8
4 3.Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0-max. 24 hó) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00040
II.2.14) További információ:
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Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
A II.2.7) pontban rögzített 270 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás- átvételétől számítódik.
Karakterkorlátozás miatt a felhívás VI.3) További információk pontjának folytatása:
27) AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az
ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450.000
Ft/kW-ot. Ajánlatkérő e körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
A napelemes rendszerek fajlagos költségének kiszámítása az alábbiak szerint történik:
AK a költségek meghatározásánál az árazatlan költségvetés ’Napelemes rendszer’ munkalapon szereplő
valamennyi tétel anyag és munkadíjának teljes nettó összegét veszi alapul. A teljesítmény meghatározásánál AK a
teljes napelemes rendszer csúcsteljesítményét tekinti az irányadó teljesítménynek.
A fent meghatározott teljes nettó költség és a kilowattban meghatározott teljesítmény hányadosa alapján kerül
meghatározásra az ajánlatban szereplő érték.
28.) Helyszíni bejárás időpontja: 2021.11.18. 14:00 óra Találkozási pont:2000 Szentendre, Kálvária út 16/A. (hrsz.:
1245/46)
A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint
írásban tegyék fel.
29). Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy 2021.01.01. napját követően a tárgyi eljárás
Ajánlatkérője a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) az NFSI Nemzeti
Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. jogutódjaként az 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet alapján.
30) Ajánlatkérő számlákat a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.
31) AK az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés
lehetőségével élni kíván a szerződéskötést követően.
32)Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért
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
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 220 - 575772
(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: Kivitelezési Szerződés KK Szentendre
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:
2022/05/06 (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: Szilas Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25365904242
Postai cím: Késmárk U. 7/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
E-mail: elokeszites@szilasepito.hu
Telefon: +36 305605577
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 267386852
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
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(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: ajánlati felhívás III.1.3) M.2.
MV-É, MV-ÉG, MV-ÉV feladatok, ajánlati felhívás III.1.3) M.1.1, M.1.2, M.1.3, M.1.4 pontjai
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő neve: Szilas Építő Kft.
Székhelye: Magyarország 1158 Budapest, Késmárk U. 7/b.
Adószáma: 25365904-2-42
További ajánlattevők:
1. Bátonytrade építőipari, vendéglátó és szolgáltató Kft.
Székhelye: Magyarország 3070 Bátonyterenye, Kossuth Út 9.
Adószáma: 14950355-2-12
2.Tér Generál Kft.
Székhelye: Magyarország 1045 Budapest, Istvántelki út 53.
Adószáma:26120892-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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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:
2022/05/10 (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
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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)
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Budapest Főváros Önkormányzata (9320/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735636241
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kókai Dóra Anna
Telefon: +36 13271656
E-mail: kokaid@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapest.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye
Hivatkozási szám: EKR001017542021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45220000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés (FIDIC „Sárga Könyv”) - Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye II. ütem – tervezési és
kivitelezési munkái
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1626715440 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye II.ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

44212410-6

További tárgyak:

45111290-7
45220000-5
45233200-1
45247230-1
71322400-5
45112450-4
71240000-2

71630000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Kiegészítő szójegyzék
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Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja és 14. § (4) bekezdés a) pontja
alapján.
Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye II. ütem – tervezési és kivitelezési munkái az alábbiak szerint:
a) A Megrendelői követelmények, továbbá az üzemeltető (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.) által megfogalmazott
követelmények alapján módosított vízjogi engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése a 41/2017.
(XII. 29.) BM rendelet, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai
szerint,
b) vízjogi létesítése engedély módosítása, vagy új engedélyezési eljárás lefolytatása, ehhez szükséges
dokumentáció összeállítása,
c) havária terv készítése,
d) régészeti munkarész ellátása,
e) mintavételi és megfelelőség-igazolási terv (MMT) elkészítése,
f) a kivitelezés megkezdéséhez és megvalósításához szükséges további engedélyek (pl.: közműkiváltási,
keresztezési, védelembe helyezési munkákhoz szükséges engedélyek) beszerzése,
g) forgalomtechnikai tervek elkészítése és az abban foglalt munkák elvégzése,
h) kivitelezési munkák elvégzése, a befejezett létesítmény átadása,
i) közműkiváltási, közműkeresztezési, védelembe helyezési munkák megtervezése és elvégzése,
j) helyreállítási munkák elvégzése,
k) megvalósulási tervdokumentáció elkészítése,
l) a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása,
m) a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat
teljesítése,
n) üzemeltetési engedélyezési dokumentáció elkészítése, engedélyezési eljárás megindításának kérelmezése,
továbbá az engedélyezési eljárás lefolytatása és a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése az üzemeltető
meghatalmazásával;
o) a munkaterületen az árvízvédekezési tevékenység ellátása a kivitelezési ideje alatt a Megrendelő szakmai
irányítása mellett.
A teljes érintett szakasz:
II. ütem: 0+164,55 – 1+450 szelvényszámok, azaz 1 285 fm
Nyertes Ajánlattevő feladata: Az árvízvédelmi mű teljes fent említett szakaszán a jogszabályoknak (többek között:
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet) megfelelő műszaki megoldás megtervezése és kivitelezése mind az állékonyság
megteremtésére az alépítmény, mind a felszín feletti létesítmények, azaz a mű minden műtárgya, tartozéka,
járulékos létesítménye tekintetében, amely a védvonal védőképességét, rendeltetésszerű használatát biztosítja,
illetve szolgálja.
Főbb mennyiségek:
- ~ 1200 fm vízzáró vasbeton támfal építése (MÁSZ+1,30 m szintre), töltésmagasítással és vízzáró alépítménnyel
együtt
- ~ 1050 fm karbantartó út kialakítása
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.
A részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a további
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2 a) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2 a) pont szerinti
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli árvízvédelmi mű tervezésére
vonatkozó szakmai gyakorlati ideje (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
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2 M/2 b) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2 b) pont szerinti jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap, min. 0 hónap, max. 36
hónap) 10
3 M/2 c) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2 c) pont szerinti jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap, min. 0 hónap, max. 36
hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontjában rögzített feladatokon túl további feladatok
megrendelésére
(a továbbiakban: opció), lehívására jogosult. A feladatok részletesen a műszaki leírásban (tervekben,
árazatlan költségvetésben) kerültek meghatározásra.
Az opció csak az Ajánlatkérő oldalán biztosít választási lehetőséget, az Ajánlattevőnek kötelező rá
árajánlatot adni és megrendelés esetén a feladatokat elvégezni. Ajánlatkérő legkésőbb a Szerződés
hatálybalépését követő 30 napon belül értesítést küld Vállalkozó felé az opcionális műszaki tartalom
megrendeléséről, Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) kötelessé válik az értesítésben megjelölt opciós
műszaki tartalmat az előre rögzített összegen, a Szerződésben meghatározott feltételek szerint legkésőbb
az alapmennyiségre vállalt határidőben és azonos szerződéses feltételekkel elvégezni. Az opció
igénybevételének részletes ismertetését a szerződéstervezet tartalmazza.
Opciós feladat tárgya: Szentendrei úti csomópontnál egyedi vasbeton zsilip műtárgy tervezése,
engedélyeztetése és létesítése. Az Aranyhegyi patakba közvetlenül kitorkolló 2 db csapadékcsatorna
árvízidejű szabályozásának céljából egyedi vasbeton zsilipműtárgy építése a csőcsatlakozások
kialakításával, 17,5 m3 szerkezeti vasaltbeton építésével.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy Judit (lajstromszám: 01387)
2. Az árhoz kapcsolódó értékelési szempontok az alábbiak:
Szerződés Elfogadott Végösszege, nettó forintban/ Súlyszám: 67.
Opcionális műszaki tartalom ajánlati ára nettó forintban/Súlyszám: 3.
Nyertes Ajánlattevő
Ajánlattevő neve: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1113 Budapest Bocskai út 73.
Ajánlati ár kritériumra:
Szerződés Elfogadott Végösszege, nettó forintban: 1 626 715 440
Opcionális műszaki tartalom ajánlati ára, nettó forintban: 33 399 023
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
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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: 2021 /S 213 - 560612
(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: Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye
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:
2022/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13961149244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
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Ország: Magyarország
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon: +36 18831440
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831599
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1626715440
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: tervezés, tervezői
művezetés
vízzáró vasbeton árvízvédelmi fal építési munkáinak részfeladatai
előkészítő munkák részfeladatai
lőszermentesítés
ideiglenes melléklétesítmények kialakítása és karbantartása
bontási munkák
földmunkák
kulisszanyílások és kapcsolódó szerkezetek
szerkezetépítési munkák részfeladatai
közműkiváltási munkák részfeladatai
burkolatépítés és helyreállítás
mederfenék felújítással kapcsolatos munkák
Szentendrei út és a MÁV-HÉV pályákat keresztező híd/áteresz szerkezettel kapcsolatos munkák/
szakfelügyeletek
szigetelt részű kiépítésével kapcsolatos munkák
szivárgás csökkentését és szivárgási úthossz növelését biztosító szerkezet építése
kerítésépítés
forgalomtechnika
zsilip és egyéb acélszerkezetek
geodéziai munkák
labor-és minőségvizsgálatok
biztosítás
garanciák és egyéb pénzügyi szolgáltatások
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szakfelügyeletek
őrzés
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Ajánlattevő neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhely: Magyarország, 8086 Felcsút, Fő Utca 65.
Adószáma: 27420322207
Ajánlattevő neve: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: Magyarország, 1113 Budapest Bocskai út 73.
Adószáma: 13961149244
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben
foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

217

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)
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Debreceni Egyetem (9401/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patai Dóra
Telefon: +36 52512700-74493
E-mail: patai.dora@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-1110 Papír-műanyag kombinációjú csoma. besz.
Hivatkozási szám: EKR000044372022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

219

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni Egyetem a DEK-1110 DE KK Sterilizálás működéséhez szükséges papír-műanyag kombinációjú
csomagolóanyagok beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás keretin belül különböző méretű papír-műanyag
fóliákat, indikátoros redős tekercseket, steril tasak fóliákat kíván beszerezni a közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 12356930 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: DEK-1110 Papír-műanyag kombinációjú csoma. besz.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ: 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98., 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22., Kenézy Gyula Campus 4031 Debrecen, Bartók
Béla út 2-26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kapcsolódóan a
sterilizálás működéséhez szükséges papír-műanyag kombinációjú csomagolóanyagok kerülnek beszerzésre, 12
hónap időtartamra.
A közbeszerzési eljárás keretin belül a műszaki leírásban szereplő méreteknek megfelelő összesen 1831 tekercs és
4200 db papír-műanyag fólia, indikátoros redős tekercs és steril tasak fólia kerülnek beszerzésre.
A fóliák és tekercsek műszaki leírásban rögzített méretétől Ajánlatkérő +/- 5% eltérést enged.
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Ajánlatkérő a megadott mennyiségek 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
A beszerzésre kerülő eszközök tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
Jótállás: min. 12 hónap.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
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)
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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: 2022 /S 030 - 074213
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: DEK-1110 Papír-műanyag kombinációjú csoma. besz.
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:
2022/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11170970210
Postai cím: Külső sor Út 2
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3394
Ország: Magyarország
E-mail: info@bella.hu
Telefon: +36 302787229
Internetcím(ek): (URL) www.bella.hu
Fax: +36 36574301
A nyertes ajánlattevő kkv nem
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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: 12356930
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
- TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (3394 Egerszalók Külső sor Út 2)
- Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest Virág Benedek Utca
35.)
- ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1045 Budapest Berlini
Utca 47-49.)
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):
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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:
2022/05/10 (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
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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)
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ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (9402/2022)
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: 20783185213
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Constantinovics-Csóka Sarolta
Telefon: +36 305240629
E-mail: beszerzes@emi.hu
Fax: +36 17896943
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

225
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TeSzedd! 2022. – hulladékszállítás megrendelés
Hivatkozási szám: EKR000250652022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

226

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
TeSzedd! 2022. – hulladékszállítás megrendelése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 200000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: TeSzedd! 2022. – hulladékszállítás megrendelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, az Ajánlatkérő (AK) egyedi
megrendelésében meghatározottak szerint, figyelemmel a TeSzedd! projekt országos jellegére, összesen
kb. 4.000 helyszín
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TeSzedd! akció során az AK biztosítja az önkéntesek számára a szemétszedéshez szükséges poliészterkesztyűt és
zsákot.
A nyertes ajánlattevő (AT) feladata:
A hulladék gyűjtéshez szükséges eszközök 1-3 központi lerakatból országos kiszállítása megadásra kerülő
egységcsomagok alapján kb. 4000 helyszínre, azzal, hogy a csomagokat a koordinátorok címére szükséges
leszállítani, amely címjegyzék a szerződéskötéskor kerül átadásra a nyertes ajánlattevő részére:
o kb. 300 000 pár kesztyű
o kb. 600 000 db hulladékgyűjtő műanyag zsákok 135L
o kb. 600 000 db kötöző kábel a zsákokhoz
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Nyertes ajánlattevő feladata a gyűjtést követően a hulladékkal teli zsákok begyűjtése és lerakóhelyre történő
szállítása.
Ajánlatkérő a keretszerződést nettó 200.000.000 forint keretösszegre köti.
A keretszerződés keretösszege (a közbeszerzés mennyisége), amely keretösszeg tekintetében az AK a keret
legalább 70 %-ának lehívását vállalja, kivéve az időjárási vis maior esetét, a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A hulladék jellemzői: kommunális jellegű, az önkéntesek által egy-egy helyszínre összegyűjtött, többségében
hulladékgyűjtő
zsákokban elhelyezett hulladék, valamint nagyobb méretű nem zsákolható hulladék, szállítás: országosan, az
önkéntesek által
szervezett helyszínekről, az AK egyedi megrendelései alapján.
A megrendelés menete:
Az adott akciónap zárását követően az önkéntes - egy online felületen - megjelöli az összeszedett hulladék pontos
lerakási helyét,
mennyiségét és típusát. A beérkezett adatokat AK megküldi AT részére e-mailben, aki ez alapján pontos
hozzávetőleges adatokkal rendelkezik arról, hogy honnan kell begyűjtenie az adott helyszín kapcsán lejelentett
és összeszedett hulladékot, erre tekintettel köteles a megadott helyszínen 50 méteres körzetben megvizsgálni
a területet annak érdekében, hogy valamennyi összegyűjtött hulladék elszállításra kerüljön . Az önkéntesnek az
akció zárását követő 3 munkanapig van lehetősége a lerakási hely lejelentésére az online felületen.
A korábbi évek tapasztalata alapján az akcióban résztvevő önkéntesek maximum 5%-a egyáltalán nem, vagy
pedig késve jelenti le az összeszedett hulladék lerakási helyét, amit később mások észlelnek és jelentik Ajánlatkérő
felé . Az ilyen késve bejelentett helyszíneken észlelt hulladékot AT-nek 2022. május 15. napjáig el kell szállítania.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy AT-nek (szerződés teljesítő vállalkozónak) a szerződés teljesítésének
időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell a felhívás III.1.1) pontjában előírt engedéllyel (azaz a
folyamatosan – megszakítás nélkül – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti, hulladékgyűjtésre
és –ártalmatlanításra is kiterjedő, Magyarország teljes területére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel
rendelkezők nyilvántartásában) azzal, hogy amennyiben az AT ezen kötelezettségét nem teljesíti, úgy AK jogosult
a szerződést azonnali hatállyal felmondani a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2021. évi akció keretében az összegyűjtött hulladék mennyiség mértéke elérte a
2000 tonna mennyiséget.
A szolgáltatással összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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:
FAKSZ: dr. Császár Alpár (01051)
Jelen felhívásban alkalmazott rövidítések: AK=Ajánlatkérő, AT=Ajánlattevő, ALK IG=alkalmasság igazolásában
részt vevő, AV=Alvállalkozó, GSZ=gazdasági szereplő, EEKD=egységes európai közbeszerzési dokumentum
A II.2.7) pont részletezése: Eszközök kiszállítása megrendelő adatszolgáltatását (címlista és egységcsomagok)
követően a kb. 4000 helyszínre történő eljuttatása legkésőbb a szerződéskötést követő 5 munkanap, AK
előteljesítést elfogad.
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Hulladékkal teli zsákok elszállítása: az akciós időszakon belül, a készrejelentéseket követően legkésőbb 2022.
május 15-ig.
Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) a) bek szerinti legalacsonyabb ár.
II.2.5) pont ár szempont elnevezése: "Egy helyszínre vonatkozó nettó HUF"
II.2.7) pontban feltüntetett kezdési időpont csak az EKR technikai sajátosságai miatt került megadásra.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: AK a „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akciót 2022.03.21-27. között rendezi
meg, az akció időpontjának kommunikációja megkezdődött, de AK a közbeszerzési eljárást korábban nem
tudta elindítani, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő 2022. január 20. napján kapta kézhez Információs és
Technológiai Minisztérium által aláírt támogatói okiratot, amely dokumentumban AK részére delegálja a
beszerzés tárgyát képező feladatot, továbbá a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megszervezésének
időigényére is figyelemmel a rendes eljárási határidők nem tarthatóak.
Előbbiekre tekintettel AK – a Kbt. 81. § (10) bekezdésében foglaltakkal élve – gyorsított eljárási forma
alkalmazása mellett határozott, tekintettel arra, hogy a nem gyorsított eljárási forma mellett az előbbiek
szerinti határidők nem teljesíthetők.
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: 2022 /S 050 - 129292
(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: TeSzedd! 2022. – hulladékszállítás megrendelés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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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:
2022/05/03 (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: NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24099877241
Postai cím: Lajos Utca 103.
Város: Budapest, III
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: info@nhsz.hu
Telefon: +36 205581626
Internetcím(ek): (URL) www.nhsz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 200000000
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: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kommunális hulladék
gyűjtése, szállítása
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Egyetlen és nyertes ajánlattevő:
NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. 1036 Budapest, III Lajos Utca 103. Adószám:
24099877-2-41.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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
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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)
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Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (9224/2022)
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: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15323871209
Postai cím: Sumen Utca 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Danyi Zoltán
Telefon: +36 52529920
E-mail: danyizoltan@hnp.hu
Fax: +36 52529940
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hnp.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
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kiállítás – GINOP-7.1.9-17-2018-00024
Hivatkozási szám: EKR001425312021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

233

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39154000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
.I. rész
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] projekt keretében a Pásztormúzeumot
befogadó egykori szekérállás (a továbbiakban: Szekérállás), valamint a korábban Körszín elnevezésű kiállítóépület
(a továbbiakban: Hortobágy Info) megújítása körében különösen az alábbi feladatok elvégzése.
Szekérállás
A gépészeti és személyzeti blokktól eltekintve az egész épület az örökség-bemutatás teréül szolgál. A kiállítás
kb. 480 négyzetméteren valósul meg. Építészeti felújítást követően egy egybefüggő, egységes belső terű,
nyitott fedélszékkel rendelkező, négyévszakos (fűthető, hűthető), a két szárnyaskapu között hurokszerűen, a
bejárathoz visszatérő látogatóáramlást lehetővé tevő kiállítótérré alakul. Fő attrakcióhelyszínként a desztinációs
élménylánc kiindulópontja lesz, ahol a látogató egy korszerű, interaktív (látogatókat aktívan bevonó), a fő
látogatói szegmensek igényeire adaptált narratívákat felvonultató kiállítási tartalommal találkozik. [Jelen rész
tekintetében az interaktív tartalmak száma: 21 db.]
Hortobágy Info
Az épület információs központként a látogatók tájékoztatását szolgálja. A desztináció turisztikai szolgáltatásairól
élőszóban, print és elektronikus formában zajló tájékoztatás mellett az attrakciókba szóló különböző belépőjegycsomagok értékesítésének is elsődleges helyszíne.
Az alapfunkciókat egészíti ki az ajándékbolt, elsősorban a Hortobágy márkába tartozó termékekkel.
Az épület kiegészül egy, a bemutatási arculatba illeszkedő épületkommunikációs rendszerrel.
Ezen rész keretében kerül sor a teljes központi terület kiállítási tartalom fejlesztését támogató informatikai (IT)
alaphálózat kiépítésére is.
II. rész
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] projekt keretében a Látogatóközpont
első épületblokkjában és annak hátsó épületblokkjában található Pusztai Kincsestárban kiállítási tartalmak
megvalósítása.
A Látogatóközpont első épületblokkjában a földszinti és emeleti kiállítóterek, recepciós terület és közlekedőterek,
ajándékbolt, kávézó, emeleti konferencia helyiségek érintettek a kiállítás megvalósításával.
A projekt céljaival összhangban az egyéb terekben (pl. kávézó, közlekedő terek) is megjelennek a világörökségi
helyszín értékeit közvetítő tartalmi és arculati elemek. Továbbá megújul az ajándékbolt berendezése. Fentieken
túl egységes vendégirányítási és tájékoztatási, épületkommunikációs rendszer létesül az épületen belül.
Ezen rész keretében kerül sor a teljes központi terület kiállítási tartalom fejlesztését támogató print anyagok
(kiállítási ismertetők) beszerzésére is.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által kialakítandó Látogatóközpont és benne a Pusztai Kincsestár
kiállításainak létesítéséhez szükséges alábbi eszközök szállítása, telepítése, beüzemelése, használatának
betanítása.
III. rész
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében kiállítási AR/
VR tartalmi elemek, multimédia guide rendszer (MG) és digitális turisztikai információs rendszerek és „okoskönyv”
elkészítése, megvalósítása.
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Jelen projekttel érintett Látogatóközpontban, Pusztai Kincsestárban, valamint a Szekérállásban és a hozzá
kapcsolódó Hortobágy Infó épületében korszerű kiállítási tér jön létre, ahol a fenti látogatói élményt fokozó
modern információ-technológiai megoldásokat alkalmazó tartalmak és az azokat kiszolgáló informatikai
rendszerek kerülnek megvalósításra, kiépítésre az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában részletezettek szerint.
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: Kiállítás – Pásztormúzeum és Hortobágy Info
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30213000-5

További tárgyak:

30231300-0

Kiegészítő szójegyzék

30231320-6
32342200-4
38652100-1
79530000-8
79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hortobágy, Petőfi tér 2., Petőfi tér 9. és Hortobágy 100/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] projekt keretében a Pásztormúzeumot
befogadó egykori szekérállás (a továbbiakban: Szekérállás), valamint a korábban Körszín elnevezésű kiállítóépület
(a továbbiakban: Hortobágy Info) megújítása körében az alábbi feladatok elvégzése.
Szekérállás
A gépészeti és személyzeti blokktól eltekintve az egész épület az örökség-bemutatás teréül szolgál. A kiállítás
kb. 480 négyzetméteren valósul meg. A Szekérállás az egész fejlesztés központja. Építészeti felújítást követően
egy egybefüggő, egységes belső terű, nyitott fedélszékkel rendelkező, négyévszakos (fűthető, hűthető), a két
szárnyaskapu között hurokszerűen, a bejárathoz visszatérő látogatóáramlást lehetővé tevő kiállítótérré alakul.
Fő attrakcióhelyszínként a desztinációs élménylánc kiindulópontja lesz, ahol a látogató egy korszerű, interaktív
(látogatókat aktívan bevonó), a fő látogatói szegmensek igényeire adaptált narratívákat felvonultató kiállítási
tartalommal találkozik. [Jelen rész tekintetében az interaktív tartalmak száma: 21 db.]
Hortobágy Info
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A személyzeti helyiségektől eltekintve a mintegy 150 négyzetméteres épület információs központként a látogatók
tájékoztatását szolgálja. A desztináció turisztikai szolgáltatásairól élőszóban, print és elektronikus formában
zajló tájékoztatás mellett az attrakciókba szóló különböző belépőjegy-csomagok értékesítésének is elsődleges
helyszíne.
Az alapfunkciókat egészíti ki az ajándékbolt, elsősorban a Hortobágy márkába tartozó termékekkel.
Az épület kiegészül egy, a bemutatási arculatba illeszkedő épületkommunikációs rendszerrel.
Ezen rész keretében kerül sor a teljes központi terület kiállítási tartalom fejlesztését támogató informatikai (IT)
alaphálózat kiépítésére is, melynek nyomán a nyertes ajánlattevőnek együtt kell működnie a másik két rész
nyertes ajánlattevőjével.
A nyertes ajánlattevő feladata a Szekérállás és Hortobágy Infó kiállításainak létesítéséhez szükséges alábbi
eszközök szállítása, telepítése, beüzemelése, használatának betanítása.
A szállítandó eszközök mennyiségi paraméterei:
− 587 m2 falgrafika, dekoráció, üvegmatrica,
− 40 db múzeumi fülhallgató,
− 7 db képernyő,
− 9 db érintőképernyő,
− 5 db projektor,
− 19 db lejátszó mini PC,
− 25 db ülőke,
− fordítás magyar nyelvről 5 idegen nyelvre (max. 156 000 leütés), továbbá fordítás magyar nyelvről angol nyelvre
(max. 344 000 leütés),
− a fentiek lektorálása,
− 68 db fotó beszerzése,
− 150 db kiállítási tárgy/műtárgy biztosítása.
Amennyiben az ajánlatkérő jelen felhívásban vagy az Ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, azzal egyenértékű
gyártmányú vagy eredetű dolgot, eljárást is elfogad a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
A nyertes ajánlattevő feladata a kiállítások teljes körű megvalósítása (előkészítés, a kiállítási tárgyak beszerzése
vagy legyártása, installálás, beüzemelés), melynek keretében különösen az alábbiakat kell elvégezni:
− grafikai és nyomdai megvalósítás,
− díszletezés,
− 3D animáció és modellezés,
− programozás,
− egyedi interaktív kiállítási eszközök megvalósítása,
− interaktív digitális tartalmak megvalósítása,
− idegen nyelvi fordítás (angol, német, orosz, lengyel, francia) és lektorálás.
A kiállítás teljes körű megvalósításába a nyertes ajánlattevő (adott esetben az alkalmassági feltételek körében
meghatározott szakemberek mellett) köteles legalább az alábbi szakembereket bevonni:
- kurátor vagy kiállítás rendező,
- ipari termék- és formatervező mérnök,
- etnográfus (néprajzos),
- felsőfokú végzettségű (mérnök)informatikus.
A fenti szakemberek bevonása történhet munkaviszony keretében, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban
vagy alvállalkozói jogviszonyban is.
A nyertes ajánlattevő köteles továbbá a máshonnan kölcsön venni kívánt műtárgyakra vonatkozó háromoldalú
szerződés(ek) megkötésében való részvételre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (12 hónap) felül vállalt
további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 6
2 Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az
alkalmassági feltétel körében meghatározottakon felül (hónap, 0-24 hónap) 10
3 Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az
alkalmassági feltétel körében meghatározottakon felül (hónap, 0-24 hónap) 10
4 Az [M.2.3)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az
alkalmassági feltétel körében meghatározottakon felül (hónap, 0-24 hónap) 4
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: GINOP-7.1.9-17-2018-00024
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kiállítás – Látogatóközpont
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30213000-5

További tárgyak:

30231300-0
30231320-6
39133000-3
39154000-6
79530000-8
79821000-5
79822500-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hortobágy, Petőfi tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] projekt keretében a Látogatóközpont
első épületblokkjában és annak hátsó épületblokkjában található Pusztai Kincsestárban kiállítási tartalmak
megvalósítása.
Látogatóközpont (első épületblokk)
A Látogatóközpont első épületblokkjában a földszinti és emeleti kiállítóterek, recepciós terület és közlekedőterek,
ajándékbolt, kávézó, emeleti konferencia helyiségek (összterület: kb. 400 + 200 m2) érintettek a kiállítás
megvalósításával.
A földszinten megvalósítandó kiállítás minden elemében új. Az emeleti, jelenleg meglévő „Darvak világa” kiállítás
egyes elemei megújulnak részben az arculati egység elérése, valamint a műszaki állapot javításának céljával. Ezen
túl az emeleti kiállításban is helyet kapnak teljesen új tartalmi elemek, azok teljes eszközrendszerével.
Pusztai Kincsestár (hátsó épületblokk)
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A Pusztai Kincsestár a Látogatóközpont hátsó épületszárnyának helyiségeiben valósul meg. Berendezési
tárgyainak egy részét az ajánlatkérő biztosítja. Tartalmát és interpretációs céljait tekintve az épület fő részének
tartalmi kiegészítője, az edukációs jelleg erősítését célzó beavatkozási helyszíne.
A kiállítás hagyományos kiállítási megoldásokat ötvöz korszerű információ-technológiai elemekkel.
A projekt céljaival összhangban az egyéb terekben (pl. kávézó, közlekedő terek) is megjelennek a világörökségi
helyszín értékeit közvetítő tartalmi és arculati elemek. Továbbá megújul az ajándékbolt berendezése. Fentieken
túl egységes vendégirányítási és tájékoztatási, épületkommunikációs rendszer létesül az épületen belül.
Ezen rész keretében kerül sor a teljes központi terület kiállítási tartalom fejlesztését támogató print anyagok
(kiállítási ismertetők) beszerzésére is, melynek nyomán a nyertes ajánlattevőnek együtt kell működnie a másik két
rész nyertes ajánlattevőjével.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által kialakítandó Látogatóközpont és benne a Pusztai Kincsestár
kiállításainak létesítéséhez szükséges alábbi eszközök szállítása, telepítése, beüzemelése, használatának
betanítása.
A szállítandó eszközök mennyiségi paraméterei:
- felületképzés (227,4 m2),
- 17 db vitrin,
- 7 db képernyő,
- 2 db érintőképernyő,
- 9 db lejátszó mikro PC,
- 66 db archív fotó beszerzése,
- 7 db archív film beszerzése,
- 7 db kiállítási bútor beszerzése,
- 98 db kiállítási tárgy beszerzése,
- 145 db kiállítási műtárgy biztosítása,
- 83 000 db kiadvány, leporelló,
- 13 db Roll up, pop up és 1 db pulpitus,
- fordítás magyar nyelvről 5 idegen nyelvre (leütésszám: max. 156 000 leütés) és lektorálás,
- elektromos (erős áramú) hálózat kiépítése a kiállítótermekben.
Jelen rész tekintetében az interaktív tartalmak száma: 20 db.
Amennyiben az ajánlatkérő jelen felhívásban vagy az Ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, azzal egyenértékű
gyártmányú vagy eredetű dolgot, eljárást is elfogad a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
A nyertes ajánlattevő feladata a kiállítások teljes körű megvalósítása (előkészítés, a kiállítási tárgyak beszerzése
vagy legyártása, installálás, beüzemelés), melynek keretében különösen az alábbiakat kell elvégezni:
− grafikai és nyomdai megvalósítás,
− díszletezés,
− 3D animáció és modellezés,
− programozás,
− egyedi interaktív kiállítási eszközök megvalósítása,
− interaktív digitális tartalmak megjelenítésének megvalósítása,
− fordítás magyar nyelvről 5 idegen nyelvre és lektorálás (max. 156.000 leütés).
A kiállítás teljes körű megvalósításába a nyertes ajánlattevő (adott esetben az alkalmassági feltételek körében
meghatározott szakemberekkel együtt) köteles legalább az alábbi szakembereket bevonni:
- kurátor vagy kiállítás rendező,
- etnográfus (néprajzos),
- felsőfokú ipari termék- és formatervező mérnök.
A fenti szakemberek bevonása történhet munkaviszony keretében, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban
vagy alvállalkozói jogviszonyban is.
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A nyertes ajánlattevő köteles továbbá a máshonnan kölcsön venni kívánt műtárgyakra vonatkozó háromoldalú
szerződés(ek) megkötésében való részvételre.
(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 ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (12 hónap) felül vállalt
további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap 6
2 Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az
alkalmassági feltétel körében meghatározottakon felül (hónap, 0-24 hónap) 10
3 Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az
alkalmassági feltétel körében meghatározottakon felül (hónap, 0-24 hónap) 10
4 Az [M.2.3)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az
alkalmassági feltétel körében meghatározottakon felül (hónap, 0-24 hónap) 4
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: GINOP-7.1.9-17-2018-00024
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kiállítás – „Okos tartalom” szállítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30213100-6

További tárgyak:

30213300-8
30231300-0
30231310-3
30231320-6
33734000-4
34150000-3
45451000-3
72210000-0
79821000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hortobágy, Petőfi tér 2. és Hortobágy, Petőfi tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében kiállítási AR/
VR tartalmi elemek, multimédia guide rendszer (MG) és digitális turisztikai információs rendszerek és „okoskönyv”
elkészítése, megvalósítása.
Jelen projekttel érintett Látogatóközpontban, Pusztai Kincsestárban, valamint a Szekérállásban és a hozzá
kapcsolódó Hortobágy Infó épületében korszerű kiállítási tér jön létre, ahol a fenti látogatói élményt fokozó
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modern információ-technológiai megoldásokat alkalmazó tartalmak és az azokat kiszolgáló informatikai
rendszerek kerülnek megvalósításra, kiépítésre az alábbiak szerint.
1. „Madarászles a Hortobágyon” – VR attrakció
A látogató egy stilizált madárlesbe feküdve/állva egy, a VR technikát rejtő "távcsövön" keresztül átélheti, milyen
lehet becserkészni és megfigyelni bizonyos ritka madárfajokat a Hortobágyon.
A VR rendszer részei: 3 db hordozható, távcsőnek látszó, egyedi építésű, additív technológiával tervezett, 3D
nyomtatott, drótnélküli VR szemüveg min. 1280x800p felbontású megjelenítő, legalább 4 óra akkumulátor idő
egyszeri feltöltéssel.
A VR „szemüvegek” (összesen: 3 db) teljesen automatikusan indítják és állítják meg az élményt, üzemeltető nem
szükséges. Az egyedileg gyártott VR szemüvegre a speciális tartalom lejátszására alkalmas egyedi lejátszó és
vezérlő szoftver (applikáció). A rendszer része az egyedileg készített, automatikus töltő, tartó berendezés.
Az ajánlatkérő által biztosítandó 360 fokos, 4k minőségű VR videó tartalom installálása.
Leszállítandó továbbá 2 db látogatói monitor, 2 db les-állás díszlet, nádas környezet imitáció és az ehhez
szükséges egyéb díszletelemek (dizájn festés, sás, nád imitáció).
Feladatok:
- az egyedileg gyártott VR szemüvegre a speciális tartalom lejátszására alkalmas egyedi lejátszó és vezérlő szoftver
(applikáció) komplett műszaki és tartalmi tervezése és kivitelezése,
- a műszaki eszközök és VR digitális tartalmak beszerkesztése,
- Madarászles terem belső kialakítása,
- Madarászles terem dekoráció,
- magyar és angol nyelvű játékismertető (használati útmutató) készítése, kihelyezése.
2. „A Hortobágy lelke, szekérutazás négy évszakon át” – VR attrakció
A látogatók a nyolc személyes, szekeret formázó, mozgó szimulátor platformra felülve, az előre legenerált 3D, 360
fokos CGI virtuális valóság animációs térbe kerülnek. Izgalmas speciális effektusok segítik az immerziót (illat, szél,
hő, pára) a mozgó szimulátor játékplatform teljes szinkronban mozog a VR szemüvegben látható CGI animációval,
így a VR térben történő mozgások / erőhatások fizikai térben is megjelennek, hatnak a látogatóra.
Feladatok:
- a VR szemüveg beszerzése és az egyedi VR tartalmak fejlesztése a speciális tartalom lejátszására alkalmas egyedi
lejátszó és vezérlő szoftver (applikáció) elkészítése,
- mozgó szimulátor fejlesztése és építése,
- komplett műszaki és tartalmi tervezés,
- műszaki eszközök, berendezések beszerzése,
- a működéshez szükséges gépészeti rendszer kivitelezése,
- VR-attrakció terem berendezése az ajánlatkérő által biztosított tablókkal, vitrinekkel és eszközökkel
- magyar és angol nyelvű játékismertető (használati útmutató) készítése, kihelyezése.
Szállítandó eszközök, berendezések különösen:
- 6 m2 szekérutazás terem dekoráció,
- 1 db szekérutazás imitáció,
- 10 db vezeték nélküli AIO (All In One) VR sisak, kapcsolódó kiegészítő berendezésekkel (micro-kontrollerek,
egyedileg, ütemezetten vezérelt szél, hő, pára, valamint illat-technikai berendezés és ezek tartozékai;
fénytechnikai kiegészítő berendezések, LED és hangulat/élmény világítás),
- 1 db kiszolgáló számítógép,
- 1 db micro-kontrollerrel vezérelhető, mozgó szimulátor platform,
- 4 db kontrol és látogatói megjelenítő-kijelzők,
- 1 db RFID ellenőrző kapu a látogató (bérelt) tabletek védelmére.
3. A tourinform tevékenységet segítő digitális turisztikai információs rendszerek:
3.1. HNP turisztikai térképfal – totemoszlop (Látogatóközpont fogadótér, illetve Hortobágy Infó épülete)
Az érintőképernyőn alaphelyzetben a térképes oldal látszik. A látogató az érintőképernyős monitor kezdő
képernyőjén a Hortobágy - Tisza-tó desztinációk kivágatát tartalmazó alaptérképen választ ki egy-egy attrakciót az
azt megjelenítő POI (pont) megérintésével. A képernyőn a térkép melletti infóablakban weboldal sablonszerűen
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szöveges és multimédiás információk segítségével történik az egyes attrakciók bemutatása, és automatikusan
elindul az ebbe beágyazott kisfilm, olvashatóvá válnak a szöveges leírások és megtekinthetőek a képek.
A megjelenítő monitor és az azt vezérlő PC egy totemoszlopba kerül beépítésre, mely előtt állva egy
mozgásérzékelő helyezi üzembe az egységet, és az egység használata közben a látogatók dátumhoz és
időponthoz kötött attrakcióválasztásait a rendszer anonim jelleggel adatbázisba rögzíti. A rendszer képes
az összegyűjtött adatokat a kialakított adatstruktúrának megfelelően kielemezni és diagramok formájában
megjeleníteni A rendszer képes legyen az összegyűjtött adatokat a kialakított adatstruktúrának megfelelően
kielemezni és diagramok formájában megjeleníteni.
A térképfalon megjelenítendő attrakciók száma egy tartalomkezelő rendszeren keresztül a megrendelő által
bővíthető legyen. A kisfilmeket, képeket, szövegtartalmakat az ajánlatkérő biztosítja.
Az elvégzendő feladatok különösen:
- Backend szerver szoftveres kommunikációs interfész az MG (rendszerhez
- Statisztikai és Interaktív Térkép modul fejlesztése aktív MG kapcsolattal
- egyedi hardver építés,
- fejlesztett program installálása a meglévő eszközökre (monitor és PC).
3.2. Digitális vendégkönyv egység (Látogatóközpont fogadótér)
A megjelenítőn a látogatást követő tapasztalatok, vélemények felmérésére alkalmas kérdőív hívható le (6
nyelven), megrendelő által szerkeszthető tartalommal, automatizált képernyő váltásokkal. Az itt tárolt adatok
statisztikai kielemzése is automatizált feldolgozású MG rendszerbe kerül becsatornázásra.
Szállítandó eszköz: 1 db érintő képernyős monitor.
3.3. Digitális vendégkönyv megjelenítő (Szekérállás)
Ezen egység tartalmazza mind a látogatói visszajelzések monitorozására alkalmas szoftvert, és háttér honlapot,
mind a megjelenítést szolgáló hardver-konfigurációt.
Egy online felületet kell kialakítani, melynek a megvalósuló új kiállítások mindegyikében elérhetőnek kell lennie. A
fejlesztés során kell elkészíteni egy online felületet (vendégelégedettségi honlap), melyre belépve a látogatónak
saját okos eszközén, ill. otthona kényelméből, saját PC eszközén nyílik lehetősége az elégedettségi kérdőív
kitöltésére.
Folytatás a II.2.14) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (12 hónap) felül vállalt
további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 10
2 Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az
alkalmassági feltétel körében meghatározottakon felül (hónap, 0-24 hónap) 10
3 Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata az
alkalmassági feltétel körében meghatározottakon felül (hónap, 0-24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00024
II.2.14) További információ:
A II.2.4) pont folytatásaként:
A weboldal elérését a desztináció marketing célú online felületein, a helyszíni installációkon elhelyezett, valamint
a látogatóknak kínált kiadványokban található kód segíti. A rendszer lehetőséget ad mind a helyszíni instant, mind
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a kiállítás meglátogatását követő véleménynyilvánításra. Kiadványokban, vagy más módon részére eljuttatott
online felület felkeresésével, valamint úgy, hogy a látogatását követően fejti ki véleményét a kiállításról, a
programról.
További vendégkönyv funkcióra dedikált monitorokat kell elhelyezni és beüzemelni a kiállításokban.
Szállítandó: 1 db érintő képernyős monitor, PC-vel. beüzemelni az ajánlattevőnek a szállítandó, új monitort és az
ajánlatkérő által biztosítandó, már meglévő monitort egyaránt szükséges.
3.4. Recepció – menetrendi tájékoztató (Látogatóközpont fogadótér)
A megjelenítőn látogatói információk jelennek meg, az ajánlatkérő által egy tartalomkezelő rendszer segítségével
szerkeszthető tartalommal, automatizált képernyő váltásokkal.
A monitor adattartalmát a belső hálózaton keresztül a rendszernek azonnal tudni kell frissíteni, a rendszergazda és
az információs pultban dolgozó kezelő személy által is.
Elvégzendő a szükséges szoftver- és tartalomfejlesztés (info panel), valamint a szükséges szerelések.
Szállítandó különösen:
- 1 db imázsfilm vetítésére alkalmas monitor,
- 1 db média lejátszó imázsfilm vetítő egységhez
- 1 db látogatói információkat megjelenítő képernyő,
- 1 db WiFi kapcsolattal rendelkező microszámítógép a tartalomkezelő CMS tartalom feltöltéséhez, kezeléséhez,
megjelenítéséhez.
3.5. Menetrendi tájékoztató (Hortobágy Infó pult és külső fal)
A 3 db, az ajánlatérő által biztosítandó megjelenítőn látogatói információk láthatók, az ajánlatkérő által
szerkeszthető tartalommal, automatizált képernyő váltásokkal.
Elvégzendő feladat az előző pont alapján fejlesztett szoftver installálása ezen 3 db megjelenítőre is, egyúttal a
megjelenítők rögzítése a mennyezetre, ill. a falra.
4. Az „okoskönyv”.
Egy 160 oldalas, albumszerű, hagyományos nyomdatermék, amelynek tartalma mobil (okos) eszközökkel
kiterjeszthető a virtuális térben. A kiterjesztett tartalmat a könyv olvasója saját eszközére letöltött applikáció
segítségével tudja elérni.
Az elvégzendő feladat a könyv komplett előállítása, beleértve a nyomdai előkészítést, 1000 pld nyomdai
kivitelezését, továbbá „okostartalom” fejlesztése az „okoskönyv”-höz.
A fejlesztett tartalmak egy része az okoskönyvben, míg bizonyos része a kiállítás fizikai installációinál (ARtartalmak a Szekérállásban, Látogatóközpontban, Pusztai Kincsestárban és a projekt egyéb helyszínein), az MG
rendszer segítségével is felhasználásra, megjelenítésre kerül.
5. A multimédia guide rendszer (MG)
A látogatók élményét növelő és a múzeumi munkatársak munkáját segítő szolgáltatásokat felölelő rendszer.
A kiállítási többlet okostartalmakat, valamint a kiállítás elsődleges interpretációs síkját képező tablószövegek
nyelvi és vizuális akadálymentesítését ez, a Látogatóközpont, Pusztai Kincsestár, Szekérállás kiállítótereit átfogóan
lefedő, Android és IOS applikációval is működő, tartalomkezelő és -szolgáltató rendszer biztosítja, amely a
látogatók saját okoseszközével, illetve kölcsönözhető okoseszközökkel is működik. Az MG applikációba integrált
tartalmak a kiállítási terek fizikai installációi által tartalmazott markerek segítségével hívhatók le.
A rendszer magába foglalja a látogatók saját okoseszközén vagy az üzemeltető által biztosított okoseszközökön
futtatható alkalmazást és ennek menedzselését végző webes felülettel rendelkező backend rendszert, valamint az
okostartalmakat.
Elvégzendő feladat különösen az MG applikáció fejlesztése és az MG tartalomfejlesztés.
Szállítandó eszközök különösen:
− 4 db a látogatók által kölcsönözhető AR szemüveg,
− 10 db a látogatók által kölcsönözhető tablet,
− 4 db lopásgátló kapurendszer.
Az „Okoskönyv”, VR játékok és rövid ismertetők digitális vendégkönyvben és a térképfal esetében a nyertes
ajánlattevőnek gondoskodnia kell az angol nyelvre való fordításról és lektorálásról, a „Térképfal-totem” esetében
pedig gondoskodnia kell angol, német, francia, orosz és lengyel nyelvre való fordításról és lektorálásról.
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Ezen rész keretében kerül sor a teljes központi terület kiállítási tartalom fejlesztését támogató okos és multimédia
guide (MG) tartalmak és rendszer kiépítésére is, melynek nyomán a nyertes ajánlattevőnek együtt kell működnie a
másik két rész nyertes ajánlattevőjével.
A fenti feladatok körű megvalósításába a nyertes ajánlattevő (az alkalmassági feltételek körében meghatározott
szakemberekkel együtt) köteles legalább az alábbi szakembereket bevonni:
- grafikus vagy művészeti grafikus,
- felsőfokú végzettségű informatikus,
- nyomdai előkészítő vagy kiadványszerkesztő technikus.
A fenti szakemberek bevonása történhet munkaviszony keretében, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban
vagy alvállalkozói jogviszonyban is.
Amennyiben az ajánlatkérő jelen felhívásban vagy az Ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, azzal egyenértékű
gyártmányú vagy eredetű dolgot, eljárást is elfogad a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
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: 2022 /S 045 - 114372
(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
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A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Kiállítás – Pásztormúzeum és Hortobágy Info
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: 2022 - 004166 (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: 2 Elnevezés: Kiállítás – Látogatóközpont
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: 2022 - 004166 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
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(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: 3 Elnevezés: Kiállítás – „Okos tartalom” szállítása
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: 2022 - 004166 (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
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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 Kiállítás – Pásztormúzeum és Hortobágy Info számú és elnevezésű részben (1. rész) a következő
eredménytelenségi indok került kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Kiállítás – Látogatóközpont számú és elnevezésű részben (2. rész) a következő eredménytelenségi indok
került kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Kiállítás – „Okos tartalom” szállítása számú és elnevezésű részben (3. rész) a következő eredménytelenségi
indok került kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].
Az eljárást lezáró döntés időpontja: 2022. május 3.
Ajánlattevők az 1-2. rész tekintetében
● Geo-Gráf Grafikai Szolgáltató Kft. (7672 Boda, Jókai utca 6.), melynek adószáma: 12620863-2-02;
● Pazirik Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (7100 Szekszárd, Honvéd utca 25.), melynek
adószáma: 13731014-2-17.
Ajánlatkérő környezetvédelmi szempontokat a szerződéstervezetben érvényesített, szociális szempont
érvényesítésére nem került sor.
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
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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:
2022/05/10 (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
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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)
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Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (9434/2022)
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: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15329396241
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Enyedi Mária főosztályvezető
Telefon: +36 18966540
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950783
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Konyhai felszerelések beszerzése 2022-23.
Hivatkozási szám: EKR000160672022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

249

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39220000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Konyhai felszerelések szállítása 24 hónap időtartamra, nettó 82.165.200- Ft keretösszeg erejéig, a szerződés
teljesítése során felmerülő igények alapján az írásbeli megrendelések szerint. A közbeszerzési dokumentumokban
megadott mennyiségi adatok (tervezetten összesen 95.485 db konyhai felszerelésre vonatkozóan) kalkulált
adatok, tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a mennyiségre vállal
kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszeg 80%-ára.
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: Konyhai felszerelések beszerzése 2022-23.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39220000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Szabolcs u. 37-43.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Konyhai felszerelések szállítása 24 hónap időtartamra, nettó 82.165.200- Ft keretösszeg erejéig, a szerződés
teljesítése során felmerülő igények alapján az írásbeli megrendelések szerint. A közbeszerzési dokumentumokban
megadott mennyiségi adatok (tervezetten összesen 95.485 db konyhai felszerelésre vonatkozóan) kalkulált
adatok, tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a mennyiségre vállal
kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszeg 80%-ára.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő (munkanap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr.Gáspár Emőke, lajstromszám: 00565, helyettesei:
Gyergyai László, lajstromszám: 00593, Oláh Bálint, lajstromszám: 01262, Urbán Márta, lajstromszám: 00594.
Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a http://www.kef.gov.hu honlap elérhetőségen
teszi közzé a közbeszerzési dokumentumokat.
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: 2022 /S 038 - 097448
(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
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Konyhai felszerelések beszerzése 2022-23.
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: 2022 - 003238 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
- kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].
Ajánlattevő neve: RÁKÓCZI ÜZLETHÁZ Gumi és Iparcikk Nagy- és Kiskereskedelmi Kft.
Ajánlattevő székhelye: Magyarország 1084 Budapest, Rákóczi Tér 6.
Ajánlattevő adószáma: 12220047-2-42
Érvénytelenség indoka:
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-Ajánlatkérő (továbbiakban: Ajánlatkérő, AK) 2022. április 20. napján – 2022. április 26. 11:00 órai
határidővel – hiánypótlás és felvilágosítás benyújtására kérte fel Ajánlattevőt (továbbiakban: Rákóczi
Üzletház Kft., AT). A Rákóczi Üzletház Kft. a hiánypótlását és a felvilágosítást határidőben benyújtotta.
-A bírálóbizottság a hiánypótlásként benyújtott Ajánlati táblázat ellenőrzése folyamán megállapította,
hogy a Rákóczi Üzletház Kft. a hiánypótlás, illetve felvilágosítás nyújtása során a 40., 52., 162., 163.,
185., 199., 202., valamint a 208. sorszámú termék esetén módosította a megajánlott termék nevét, új
típust jelölt meg. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő nem biztosította többváltozatú, alternatív ajánlat
benyújtásának lehetőségét a közbeszerzési eljárás keretében, a Rákóczi Üzletház Kft. megsértette a Kbt.
81. § (11) bekezdés szerinti ajánlati kötöttségét. A Rákóczi Üzletház Kft. ajánlata nem felel meg az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
-A bírálóbizottság a hiánypótlásként benyújtott Ajánlati táblázat ellenőrzése folyamán megállapította
továbbá, hogy a Rákóczi Üzletház Kft. a hiánypótlás, illetve felvilágosítás nyújtása során a táblázatának
„E” oszlopában („Megajánlott termék műszaki jellemzői”), a megajánlott termékek műszaki jellemzőit a
73. sorszámú tételnél (AK által előírt űrmérték: 2,6 dl +/- 0,1 dl; AT által megajánlott űrmérték: 3,0 dl); a
75. sorszámú tételnél (AK által előírt űrmérték: 2,6 dl +/- 0,1 dl; AT által megajánlott űrmérték: 2,8 dl); a
103. sorszámú tételnél (AK által előírt: 16 cm +/- 1 cm átmérő; AT által megajánlott: 17,5 cm átmérő); a
143. sorszámú tételnél (AK által előírt méret: 35*26 cm +/- 1 cm (minden méretre); AT által megajánlott:
333x260x45 mm); a 149. sorszámú tételnél (AK által előírt méret: 14x8cm +/- 1 cm (minden méretre);
AT által megajánlott: 20 cm); a 176-178. sorszámú tételnél (AK által előírt anyag: bambusz; AT által
megajánlott anyag: fa), valamint 194. sorszámú tételnél (AK által előírt hosszméret: 12 cm +/- 1 cm; AT által
megajánlott hosszméret: 15 cm) oly módon módosította, hogy azok a továbbiakban nem felelnek meg
az Ajánlatkérő által előírt műszaki minimumkövetelményeknek. A Rákóczi Üzletház Kft. által benyújtott
felvilágosítás és hiánypótlás nem elfogadható tekintettel arra, hogy az abban feltüntetett, a fentebb
hivatkozott megajánlott termékek műszaki jellemzőit a Rákóczi Üzletház Kft. megváltoztatta, ezzel a
Rákóczi Üzletház Kft. ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeknek.
- A fentiekre, valamint a Kbt. 71. § (6) bekezdésére tekintettel, amely alapján a korábban megjelölt hiány a
későbbi hiánypótlás során már nem pótolható, a Rákóczi Üzletház Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)
pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
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:
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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:
2022/05/10 (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
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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)
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Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (9491/2022)
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: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15329396241
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Enyedi Mária főosztályvezető
Telefon: +36 18966540
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950783
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kef.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés
II. szakasz: Tárgy

255
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Személytaxi szolgáltatás közvetítése a KEF részére
Hivatkozási szám: EKR001258352021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

256

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60120000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés „Személytaxi szolgáltatás közvetítése a KEF részére” tárgyban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 446169420 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Személytaxi szolgáltatás közvetítése a KEF részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60120000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye jellemzően Budapesten és a város közigazgatási
határától számított 20 km-es körzeten belül található, esetenként ettől eltérő távolságra vonatkozó
utazásokra is kiterjedhet.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) és az ellátási körébe tartozó
minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda – beleértve az operatív programok végrehajtásában
résztvevő szervezeti egységeket is –, valamint a csatlakozó háttérintézmények napi feladatainak hatékonyabb
ellátása érdekében taxi jellegű személyszállításhoz (maximum 7 fő + gépjárművezető) kapcsolódó fuvarszervezési
szolgáltatás nyújtása elektronikus taxikártya (továbbiakban: taxikártya) alkalmazásával, nettó 446.169.420 Ft
keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2023.12.31. napjáig a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban:
KD) meghatározottak szerint.
A személyszállítási igények jellemzően Budapest területén és a főváros közigazgatási határától számított 20 kmes körzetben merülnek fel, napi 24 órás, folyamatos rendelkezésre állással. Összesen becsülten 122 544 db utazás
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várható a tervezett időszakban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megadott mennyiségi adat kalkulált adat,
tájékoztató jellegű információnak minősül. Ajánlatkérő a keretösszeg 80 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevővel szerződött személytaxi-szolgáltatók elektromos gépkocsijai
darabszámának százalékos aránya az ajánlattevő szerződött személytaxi-szolgáltató partnereinek
darabszámához viszonyítva (%) 65
2 Garantált kiállási idő (perc) 10
3 VIP, dedikált telefonszám biztosítása (igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 15
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 227 - 597670
(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
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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: Személytaxi szolgáltatás közvetítése a KEF részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10873498242
Postai cím: Kerepesi Út 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag.fotaxi@fotaxi.hu
Telefon: +36 14222104
Internetcím(ek): (URL) www.fotaxi.hu
Fax: +36 14222103
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 446169420
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)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma:
Ajánlattevő neve: Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi út 15.
Ajánlattevő adószáma: 10873498-2-42
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. Ajánlattevő neve: City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet
Ajánlattevő székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Ajánlattevő adószáma: 10239173-2-43
2. Ajánlattevő neve: Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi út 15.
Ajánlattevő adószáma: 10873498-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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
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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:
2022/05/10 (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
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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)
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Külgazdasági és Külügyminisztérium (8536/2022)
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: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: 15311344141
Postai cím: Bem Rakpart 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Renátó
Telefon: +36 14583537
E-mail: kozbeszerzes@mfa.gov.hu
Fax: +36 14582156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
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: Külügy, külpolitika
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biztosítási szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001387342021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, casco biztosítási, vagyon-felelősségbiztosítási, élet- és baleset, valamint
utasbiztosítási szolgáltatás nyújtása.
A részletes feladatleírást a Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1087408110 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

66510000-8

További tárgyak:
66514110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Európa teljes területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtása. A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor
a teljes mennyiség 103 db gépjármű az adatközlő táblázat szerint, amelytől a Szerződő/Üzembentartó(k)
eltérhet(nek): + 30 %-os növekedésig. A 2009. évi LXII. törvény rendelkezik a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás létesítésének tekintetében a kötelezettségekről. A részletes leírást a közbeszerzési
dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 97
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a teljes mennyiség 103 db gépjármű
az adatközlő táblázat szerint, amelytől a Szerződő/Üzembentartó(k) eltérhet(nek): + 30 %-os opciós
növekedésig.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Casco biztosítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

66510000-8

További tárgyak:
66514110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Európa teljes területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Casco biztosítási szolgáltatás nyújtása. A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a teljes mennyiség 112 db
gépjármű az adatközlő táblázat szerint, amelytől az ajánlatkérő eltérhet: +30 %-os növekedésig. A részletes leírást
a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
A beszerzés tárgyának 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 Minőségi kritérium – 1 Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem) 3
2 Kárszemle megkezdésének időkorlátja Magyarországon (min. 1 – max. 3 munkanap) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 94
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a teljes mennyiség 112 db gépjármű az
adatközlő táblázat szerint, amelytől a Szerződő/Biztosító(k) eltérhet(nek): + 30 %-os opciós növekedésig.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Élet- és balesetbiztosítás, keretnapos utasbizt.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

66510000-8
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További tárgyak:
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66511000-5
66512000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Föld valamennyi országa.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élet- és balesetbiztosítás, valamint keretnapos utasbiztosítás szolgáltatás nyújtása. A biztosítási fedezet alatt
az ajánlatkérő munkatársainak illetve a fedezetbe jelentett egyéb személyeknek a kockázatviselés hatálya alatt
bekövetkezett, a biztosítási szerződés terhére legkésőbb a műszaki specifikációban rögzítettek szerinti időpontig
bejelentett biztosítási eseménye értendő. Az élet- és balesetbiztosítás esetében a biztosítás díjszámításának
alapja: a biztosítotti létszám főben meghatározva. Az ajánlatkérő által megvásárolni kívánt összes mennyiség:
3.749 fő/év biztosítási védelme, amelytől + 30%/év mennyiségi eltérés lehet. A keretnapos utasbiztosítás
szolgáltatás esetében a biztosítás díjszámításának alapja: a biztosítottak utazással töltött napjainak száma,
utasnapszámban meghatározva. Az ajánlatkérő által megvásárolni kívánt összes mennyiség: 18.200 utasnap/év
biztosítási védelme, amelytől + 30%/év mennyiségi eltérés lehet. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentum
műszaki leírása tartalmazza.
A beszerzés tárgyának 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 Minőségi kritérium – 1 Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem) 3
2 Kárfeldolgozás megkezdésének időkorlátja Magyarországon (min. 4 – max. 24 munkaóra) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 94
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az élet- és balesetbiztosítás, valamint keretnapos utasbiztosítás esetében a biztosítás
díjszámításának alapja: a biztosítotti létszám főben meghatározva, illetve az utazással töltött napok száma
utasnapszámban meghatározva. Az élet- és balesetbiztosítás esetében az ajánlatkérő által megvásárolni
kívánt összes mennyiség: 3.749 fő/év biztosítási védelme, amelytől + 30%/év mennyiségi eltérés lehet.
A keretnapos utasbiztosítás szolgáltatás esetében az ajánlatkérő által megvásárolni kívánt összes
mennyiség: 18.200 utasnap/év biztosítási védelme, amelytől + 30%/év mennyiségi eltérés lehet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Vagyon-felelősségbiztosítás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

66510000-8

További tárgyak:
66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Föld valamennyi országa.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vagyon-felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtása. A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a teljes
mennyiség 164 694 676 279 Ft értékű vagyontárgy az adatközlő táblázat szerint, amelytől az ajánlatkérő eltérhet:
+30%-os növekedésig. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
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A beszerzés tárgyának 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 Minőségi kritérium – 1 Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem) 3
2 Kárelőleg mértéke (min. 25 – max. 75%) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 94
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a teljes mennyiség 164 694 676 279
Ft értékű vagyontárgy az adatközlő táblázat szerint, amelytől az ajánlatkérő eltérhet: +30%-os opciós
növekedésig, amely növekedés a biztosított vagyontárgyak értékére vonatkozik. A 30%-os mennyiségi
meghatározás: a Szerződő/Biztosított által az Adatközlő táblázatban megadott teljes vagyonértéknek
valamint a 30%-os rátának a szorzata, ahol az eredményt minden esetben felfelé kell kerekíteni. A
mennyiségi eltérés oka: a szerződés hatálya alatt a Szerződő/Biztosított részéről felmerülő, a szerződés
létrejötte utáni biztosítási igény lefedése.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 217 - 571437
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
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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: Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10456017444
Postai cím: Róbert Károly Körút 70-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: eszter.fabian@uniqa.hu
Telefon: +36 303326037
Internetcím(ek): (URL) www.uniqa.hu
Fax: +36 15445869
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36721107
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

268

(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: Casco biztosítás
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:
2022/04/05 (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: UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10456017444
Postai cím: Róbert Károly Körút 70-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: eszter.fabian@uniqa.hu
Telefon: +36 303326037
Internetcím(ek): (URL) www.uniqa.hu
Fax: +36 15445869
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 104590791
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
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(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: Élet- és balesetbiztosítás, keretnapos utasbizt.
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:
2022/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10337587444
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu
Telefon: +36 305675786
Internetcím(ek): (URL) www.allianz.hu
Fax: +36 14648036
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 356927070
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Vagyon-felelősségbiztosítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10337587444
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu
Telefon: +36 305675786
Internetcím(ek): (URL) www.allianz.hu
Fax: +36 14648036
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 589169142
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1 - Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Ajánlattevő neve: Allianz Hungária Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Adószám: 10337587-4-44
Ajánlattevő neve: UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.
Adószám: 10456017-4-44
2 - Casco biztosítás
Ajánlattevő neve: UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.
Adószám: 10456017-4-44
3 - Élet- és balesetbiztosítás, keretnapos utasbizt.
Ajánlattevő neve: Allianz Hungária Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Adószám: 10337587-4-44
Ajánlattevő neve: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 1.
Adószám: 10491984-4-44
Ajánlattevő neve: UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.
Adószám: 10456017-4-44
4 - Vagyon-felelősségbiztosítás
Ajánlattevő neve: Allianz Hungária Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Adószám: 10337587-4-44
Ajánlattevő neve: UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.
Adószám: 10456017-4-44
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Ajánlatkérő a hirdetmény II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) pontjában az
ellenszolgáltatási összegek tekintetében valamennyi rész együttes 36 hónapra vetített összesített értékét
adta meg a négy részre vonatkozóan, míg az V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk
(ÁFA nélkül) pontokban az ellenszolgáltatási összegek tekintetében a 36 hónapra vetített díjak kerültek
feltüntetésre. (A szerződések az éves értékeket tartalmazzák.).
A szerződések az eljárást megindító hirdetményben foglaltak alapján egy alkalommal legfeljebb 12
hónappal meghosszabbíthatóak.
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:
2022/05/10 (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
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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)
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Külgazdasági és Külügyminisztérium (9499/2022)
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: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: 15311344141
Postai cím: Bem Rakpart 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Renátó
Telefon: +36 14581589
E-mail: kozbeszerzes@mfa.gov.hu
Fax: +36 14581589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
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: Külügy, külpolitika
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fordítási szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001350612021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

275

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79530000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezeti egységein jelentkező szakmai anyagok magyar nyelvről
célnyelvre, célnyelvről magyar nyelvre történő fordítása/szakfordítása, anyanyelvi lektorált fordítása, az alábbi
nyelvi csoportok vonatkozásában: angol, arab, bolgár, bosnyák, cseh, francia, görög, héber, horvát, japán, kínai,
koreai, lengyel, német, orosz, perzsa, portugál, román, spanyol, olasz, szerb, szlovák, szlovén, török, ukrán.
Szöveg típusok, szakmai igények, szaknyelvi ismeretek: külgazdaság, gazdaság, külpolitika, politika, nemzetközi
kapcsolatok, nemzetközi jog, jog, konzuli ügyek, pénzügy, kultúra, műszaki terület, építészet.
A fordítás egyszerre lehívandó legnagyobb várható mennyisége: 100.000 karakter
A szolgáltatások elvégzésére rendelkezésre álló nettó keretösszeg a keretmegállapodás teljes időtartama alatt
nettó 31.496.063,-Ft.
A részletes műszaki leírást és mennyiségeket a dokumentáció tartalmazza
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 31496063 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Fordítási szolgáltatás
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 fő helyszíne: Külgazdasági és Külügyminisztérium (1027 Budapest, Bem
rakpart 47.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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A Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezeti egységein jelentkező szakmai anyagok magyar nyelvről
célnyelvre, célnyelvről magyar nyelvre történő fordítása/szakfordítása, anyanyelvi lektorált fordítása, az alábbi
nyelvi csoportok vonatkozásában: angol, arab, bolgár, bosnyák, cseh, francia, görög, héber, horvát, japán, kínai,
koreai, lengyel, német, orosz, perzsa, portugál, román, spanyol, olasz, szerb, szlovák, szlovén, török, ukrán.
Szöveg típusok, szakmai igények, szaknyelvi ismeretek: külgazdaság, gazdaság, külpolitika, politika, nemzetközi
kapcsolatok, nemzetközi jog, jog, konzuli ügyek, pénzügy, kultúra, műszaki terület, építészet.
A fordítás egyszerre lehívandó legnagyobb várható mennyisége: 100.000 karakter
A szolgáltatások elvégzésére rendelkezésre álló nettó keretösszeg a keretmegállapodás teljes időtartama alatt
nettó 31.496.063,-Ft.
A részletes műszaki leírást és mennyiségeket a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A III.1.3./M2/A pontban meghatározott szakember alkalmasságon felüli
tapasztalata (min. 0. max 36 hó) 10
2 2. A III.1.3./M2/B pontban meghatározott szakember alkalmasságon felüli tapasztalata (min. 0. max 36
hó) 10
3 3. A III.1.3./M2/C pontban meghatározott szakember alkalmasságon felüli tapasztalata (min. 0. max 36
hó) 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
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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: 2021 /S 211 - 554386
(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: Fordítási szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (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: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: APT Hungária Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13210302242
Postai cím: Thököly Út 25. III/21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
E-mail: apt@apthungaria.hu
Telefon: +36 306550521
Internetcím(ek): (URL) www.apthungaria.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31496063
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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: III/1.3. M2/A - angol
szakfordító III/1.3. M2/B - orosz szakfordító III/1.3. M2/C - kínai szakfordító II/2.4. - fordítás
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
- APT Hungária Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1076 Budapest,
Thököly Út 25. III/21., adószám: 13210302242
- P és V Nemzetközi Szolgáltató Kft., Magyarország 1011 Budapest, Hunyadi János Út 22. adószám:
12497443241
- Szituációs Nyelviskola Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2093 Budajenő, Harmat Utca 45.
adószám: 12315899213
- Edimart Tolmács- és Fordítóiroda Kft., Magyarország 1061 Budapest, Király Utca 14. 3.emelet 1. adószám:
13510303242
- ILS Nemzetközi Fordító Szolgálat Kft., Magyarország 1114 Budapest, Móricz Zsigmond Körtér 3/a.
adószám: 10224856243
- Intercontact Budapest Kft, Magyarország 1054 Budapest, Hold Utca 15. adószám: 10578447241
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:
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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:
2022/05/10 (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
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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)
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Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (9512/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Nemzeti azonosítószám: 18399257243
Postai cím: Bartók Béla Út 105-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kotrik László
Telefon: +36 17888931
E-mail: kotrik.laszlo@nak.hu
Fax: +36 80900365
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nak.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nak.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: Kamarai tevékenység
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Acetonos ezüst-jodid oldat beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000422802022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24950000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, mint Ajánlatkérő részére acetonos ezüst-jodidoldat (továbbiakban hatóanyag) adásvétele keretmegállapodás keretében, nettó 1.600.000.000,- Ft keretösszegig,
vagy 2023. december 31. napjáig, amely két alkalommal további 12 hónappal meghosszabbítható, de legfeljebb a
keretösszeg kimerüléséig a műszaki leírás szerinti paraméterek alapján.
További részletek, valamint egyéb szakmai elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1600000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Acetonos ezüst-jodid oldat beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24950000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Mindenkori telephelyek Magyarország területén.
Részletes meghatározás az AF II.2.14) pontjában.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, mint Ajánlatkérő részére acetonos ezüst-jodidoldat (továbbiakban hatóanyag) adásvétele keretmegállapodás keretében, nettó 1.600.000.000,- Ft keretösszegig,
vagy 2023. december 31. napjáig, amely további 12 hónappal 2 alkalommal meghosszabbítható, de legfeljebb a
keretösszeg kimerüléséig, a műszaki leírás szerinti paraméterek alapján.
Ezüst-jodid oldat koncentráció (tömegszázalékos arány): min. 1 %
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Ajánlatkérő 2022. év folyamán (ezévre) körülbelül 120.000 – 250.000 liter hatóanyag beszerzését tervezi a
megkötendő keretmegállapodás keretében. A keretmegállapodás terhére az országos jégkármérséklő rendszer
működtetése során felhasznált hatóanyag pótlására kerül sor, a hatóanyag fogyásának mértékét az időjárási
viszonyok befolyásolják, Ajánlatkérő ezáltal kizárólag becsléssel rendelkezik a fogyás mértékéről. Az előzetes
számítások alapján ajánlatkérő az éves hatóanyag fogyás mértékét átlagosan 270.000 literre becsüli. (Az itt
megállapított mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő kötelezettséget ezen mennyiségekre nem
vállal.)
Nyertes Ajánlattevő feladata a hatóanyag átruházása és a teljesítés helyére történő szállítása az Ajánlatkérő által
megjelölt telephelyekre, jelen közbeszerzési eljárás műszaki leírásában meghatározott módon.
Nyertes Ajánlattevő feladata az oldat tárolásához szükséges kannák és paletták biztosítása is.
További részletek, valamint egyéb szakmai elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.
(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:
AF II.2.3) pont kiegészítése:
Jelenlegi telephelyek címe:
JÉGER Cegléd: 2700 Cegléd, Törteli út 20/a. 2631/84 hrsz.
JÉGER Nemesgörzsöny: 8522 Nemesgörzsöny, Külterület 0188/2 hrsz.
JÉGER Balkány: 4233 Balkány, Bocskai u. 44. 0307/10 hrsz.
JÉGER Dél-Dunántúl: 7762 Pécsudvard, Külterület 081/1 hrsz.
A teljesítés helyszíne az egyedi megrendelések során a teljesítés valamelyike, vagy valamennyi telephely.
AF II.2.5) pont kiegészítése:
Az ár elem elnevezése: „Képzett ajánlati összár (HUF)”
Az árképzéssel kapcsolatos részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
AF II.2.7) pont kiegészítése: A szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől számítva 2023. december 31.
napjáig tart, az AF II.2.7) pontjában foglalt meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek figyelembe vételével.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A hatóanyag felhasználása a „2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési Kamaráról” 2. 16§ d) pontjában meghatározott szolgáltatási közfeladatai ellátásához
szükséges alapanyagot biztosítja. A hatóanyag nélkülözhetetlen része a működésnek, ugyanis annak
elpárologtatását követően alakulnak ki azon légköri mikroszemcsék a felsőbb légrétegekben, amelyek
a megfelelő magasságban biztosítják a jégmagképződést. A megfelelő méretű jégmagok kialakulásával
lehet biztosítani, hogy a csapadékképződés folyamatában a jégszemként induló, szilárd halmazállapotú
csapadék a légkör alsóbb rétegeibe lépve folyékony halmazállapotúvá olvadjon. A mesterséges
jégmagképzés az országos jégkármérséklő rendszer működési elve. A rendszer üzemeltetése megfelelő
hatóanyag nélkül elképzelhetetlen.
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Részletek az AF VI.3) pont 23. alpontjában.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 070 - 183232
(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: Acetonos ezüst-jodid oldat 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:
2022/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Agro-Chemie Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 14141351243
Postai cím: Bányalég Utca 47-59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: krisztian.feher@agrochemie.hu
Telefon: +36 301755630
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1600000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1600000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő neve: Agro-Chemie Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő székhelye: 1225 Budapest, Bányalég utca 47-59.
Nyertes ajánlattevő adószáma: 14141351-2-43
Nem nyertes ajánlattevő neve: Molar Chemicals Kft.
Nem nyertes ajánlattevő székhelye: 2314 Halásztelek, Árpád utca 1.
Nem nyertes ajánlattevő adószáma: 10886713-2-13
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
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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
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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)
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Magyar Állami Operaház (9542/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: 15309439242
Postai cím: Andrássy Út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Dóra
Telefon: +36 704121065
E-mail: kozbeszerzes@opera.hu
Fax: +36 13730117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opera.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy

288
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Konyhatechnológia beszerzése a MÁO részére
Hivatkozási szám: EKR001169782021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

289

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39314000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határidős adásvételi szerződés keretében a Magyar Állami Operaház részére konyhatechnológia beszerzése.
A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, a nyertes ajánlattevő feladatai részletesen a közbeszerzési
dokumentumok Műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetében kerülnek meghatározásra.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 131314979 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Konyhatechnológia beszerzése a MÁO részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39100000-3

További tárgyak:

39141000-2

Kiegészítő szójegyzék

39314000-6
39700000-9
39711200-1
44410000-7
45421151-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1061 Budapest, Andrássy út 22.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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A Magyar Állami Operaház részére konyhatechnológia kialakítása valamennyi kapcsolódó beépített bútorral,
konyhatechnológiai berendezéssel és konyhai árukkal az alábbi helyiségekbe:
Alapmennyiség (összesen 169 m2 büfé és háttérhelyiség, továbbá pultok)
- II. emeleti büfépultok (kávépult, pezsgőspult, perecespult), amely tartalmaz 4 db beépített bútort, 18 db
konyhatechnológiai berendezést, és 0 db konyhai árut,
- I. emeleti büfé (kiszolgálópult), amely tartalmaz 6 db beépített bútort, 18 db konyhatechnológiai berendezést, és
0 db konyhai árut,
- Háttérhelyiség I. büfé (21,5 m2), amely tartalmaz 6 db beépített bútort, 6 db konyhatechnológiai berendezést, és
3 db konyhai árut,
- Háttérhelyiség II. büfé (előkészítő) (45 m2), amely tartalmaz 6 db beépített bútort, 13 db konyhatechnológiai
berendezést, és 13 db konyhai árut,
- Művészbüfé (kiszolgálópult, fogyasztói edényzet mosogató, konyhatér, takarítószer- és eszköztárolás,
Hűtőkamraállvány) (45 m2), amely tartalmaz 16 db beépített bútort, 23 db konyhatechnológiai berendezést, és 10
db konyhai árut,
- Háttérhelyiségek -2 szint (50 m2), amely tartalmaz 2 db beépített bútort, 2 db konyhatechnológiai berendezést,
és 9 db konyhai árut,
- Földszinti Visit iroda (7,5 m2), amely tartalmaz 6 db beépített bútort, 9 db konyhatechnológiai berendezést, és 1
db konyhai árut,
Feltételes mennyiség (opció)
- III. emeleti cukrászda ( 8,8 m2) amely tartalmaz 5 db beépített bútort, 11 db konyhatechnológiai berendezést, és
0 db konyhai árut,
Szállítás, lepakolás, végleges helyre vonatkozó beállítás és beszerelés, csomagolási hulladék elszállítása, a szerelés
utáni munkaterület durva takarítása a nyertes ajánlattevő feladata. A lepakoláshoz szükséges eszközt Ajánlatkérő
nem biztosít. A termékek esetében elvárás a termékek üzembehelyezése vagy összeszerelése is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki leírásban meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy
az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell, azaz Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket
elfogad.
Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet
különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag
elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott
ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljeskörűen el kell oszlatnia,
amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
Egyenértékű termék megajánlása esetén az ajánlat részeként csatolni szükséges az egyenértékűség bizonyítására
vonatkozó gyártói dokumentumot/igazolást (adott esetben). A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére
vonatkozóan további adatokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás
tartalmazza
Ajánlatkérő az egyenértékűséget valamennyi, a műszaki leírásban foglalt paraméter alapján vizsgálni fogja.
A műszaki leírást az árazatlan költségvetési kiírás, valamint kiviteli tervek tartalmazzák. A részletes ártáblázatot
szakmai ajánlatnak tekinti Ajánlatkérő!
Ajánlatkérő a háztartási készülékek, konyhai áruk tekintetében részletes gyártói termékleírás vagy ajánlattevő által
ellenjegyzett magyar nyelvű termékleírás (a megajánlott terméknek a felhívás jelen pontjában foglalt szakmai
minimumkövetelményeknek való megfelelőséget igazoló leírását, a termék műszaki paramétereit, jellemzőit és
minden olyan adatot és információt, amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt funkcionális
és műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható.) – benyújtását írja elő, amely tartalmazza
legalább a következőket: típus megnevezést, méret meghatározást, valamint fotót és/vagy látványtervet.
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Ha a gyártói termékleírás nem tartalmaz információt bármely elvárt termékjellemző tekintetében, úgy csatolandó
a gyártói technikai adatlapja, ha az sem, akkor csatolandó a gyártó által kiállított igazolás a megajánlott termék
tekintetében ezen termékjellemző vonatkozásában.
Valamennyi benyújtandó dokumentumon fel kell tüntetni, hogy az mely sorszámú tételre került benyújtásra,
amennyiben ezt Ajánlatkérő hiánypótlást követően sem tudja kétséget kizáróan megállapítani, úgy az érintett
iratot nem veszi figyelembe a bírálat során.
Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő által ellenjegyzett magyar nyelvű termékleírást (azaz az ajánlattevő –
mint importőr, vagy forgalmazó – által összeállított termékleírást) is. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy az
egyenértékűségnél kiemelten fontos a méretbeli egyenértékűség, tekintettel arra, hogy a bútorok gyártás alatt
vannak, tehát a méretek adottak.
. Ajánlatkérő gyártó alatt a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott fogalmat érti. Ajánlatkérő
termékleírás alatt a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot ért.
Ajánlattevő részletes árajánlatát/árazott költségvetését Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumok
részeként kiadott árazatlan költségvetés kitöltésével, dátum és cégszerű aláírással ellátva (excel és pdf
formátumban) köteles csatolni. A kiadott excel táblázat („árazatlan költségvetés”) tételein, mennyiségein
módosítást végrehajtani nem lehet.
Amennyiben ajánlattevő ajánlatához nem kerül csatolásra árazott költségvetés és/ vagy valamely egységár
nem kerül kitöltésre az az ajánlat érvénytelenségét jelenti. Ajánlatkérő egyebekben az árazott költségvetés
vonatkozásában a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pont szerint jár el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás vállalt többletidőtartama (36 hónapon felül) (legalább 0 hónap,
legfeljebb 24 hónap) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: III. emeleti cukrászda ( 8,8 m2) amely tartalmaz 5 db beépített bútort, 11 db
konyhatechnológiai berendezést, és 0 db konyhai árut. Az opció (feltételes mennyiség) lehívására a
szerződés hatályba lépésétől számított 20. naptári napig kerül sor. Az opció teljesítésének a határideje a
szerződés hatályának utolsó napja.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 „Ár” szempont két összetevőből áll össze
Alap mennyiségre vonatkozó Ajánlati ár összesen (nettó HUF), amely a megadott darabszám és azok nettó
egységárának szorzatösszege, súlyszám: 63
Feltételes mennyiségre (opció) vonatkozó Ajánlati ár összesen (nettó HUF), amely a megadott darabszám és azok
nettó egységárának szorzatösszege, súlyszám: 7
A II.2.7. pontban előírt 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
Részajánlattétel kizárása: Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, figyelemmel arra, hogy a
termékek különböző eladótól történő beszerzése a feladatellátás hatékonyságát veszélyeztetné, tekintettel arra,
hogy az eszközök beépítése és beüzemelése egy egységben történhet.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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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: 2021 /S 194 - 504712
(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: Z1012187 Rész száma: Elnevezés: Határidős adásvételi szerződés
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:
2022/05/06 (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
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Hivatalos név: A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25810992213
Postai cím: Szent István Utca 102
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: andras.nemenyi@amecod.hu
Telefon: +36 309569396
Internetcím(ek): (URL) www.amecod.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 132277400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 131314979
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
- A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 2045 Törökbálint, Szent István Utca 102,
25810992213
- Future Consulting Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 1048 Budapest, Csíksomlyó Utca 2. 1.ép. B. lház. 4. emelet. 13, 26608055241
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
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)
bek. alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására
jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig
a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés
megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
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:
2022/05/10 (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
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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)
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Magyar Nemzeti Bank (9211/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: 10011953244
Postai cím: Krisztina Körút 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Hudák Szilvia Erika
Telefon: +36 14282600
E-mail: hudaksz@mnb.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Jegybanki tevékenység
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SAS szerver licencek megújítása, támogatása
Hivatkozási szám: EKR000601692022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72212460-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerver szoftverek:
- SAS OFFANLYTSVR LINx64/WINx64 RF SVR P8 (cikkszám) SAS Office Analytics Szerver Licenc megújítás és
technikai támogatás - 8 Processzormag LinuxX64/WindowsX64 14 hó
- SAS ACCESSSVR LINx64/WINx64 RF SVR P8 (cikkszám) SAS Access Interface Module Szerver Licenc megújítás és
technikai támogatás - 8 Processzormag LinuxX64/WindowsX64 – MS SQL 14 hó
- SAS ACCESSSVR LINx64WINx64 RF SVR P8 (cikkszám) SAS Access Interface Module Szerver Licenc megújítás és
technikai támogatás - 8 Processzormag LinuxX64/WindowsX64 - ORACLE 14 hó
- SAS IMLSVR LINx64/WINx64 RF SVR P8 (cikkszám) SAS IML Szerver Licenc megújítás és technikai támogatás - 8
Processzormag LinuxX64/WindowsX64 14 hó
KLIENS SZOFTVEREK
- SAS ANLPRODT WIN RF U3 (cikkszám) SAS Analytics Pro PC Licenc megújítás és technikai támogatás - 3
Felhasználó 14 hó
- SAS ACCESSDT WIN RF U3 (cikkszám) SAS Access Interface Module PC Licenc megújítás és technikai támogatás 3 Felhasználó - OLE DB 14 hó
- SAS ACCESSDT WIN RF U2 (cikkszám) SAS Access Interface Module PC Licenc megújítás és technikai támogatás –
2 Felhasználó - PCFF 14 hó
TESZT KÖRNYEZET
- SAS OFFANLYTSVR LINx64/WINx64 RF SVR P2 (cikkszám) SAS Office Analytics Szerver Licenc megújítás és
technikai támogatás - 2 Processzormag LinuxX64/WindowsX64 – Teszt környezet 12 hó
- SAS ACCESSSVR LINx64/WINx64 RF SVR P2 (cikkszám) SAS Access Interface Module Szerver Licenc megújítás és
technikai támogatás - 2 Processzormag LinuxX64/WindowsX64 – MS SQL Teszt környezet 12 hó
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 27789610 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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)
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Elnevezés: SAS szerver licencek megújítása, támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72212460-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
SAS szerver licencek megújítása, támogatása
Szerver szoftverek:
- SAS OFFANLYTSVR LINx64/WINx64 RF SVR P8 (cikkszám) SAS Office Analytics Szerver Licenc megújítás és
technikai támogatás - 8 Processzormag LinuxX64/WindowsX64 14 hó
- SAS ACCESSSVR LINx64/WINx64 RF SVR P8 (cikkszám) SAS Access Interface Module Szerver Licenc megújítás és
technikai támogatás - 8 Processzormag LinuxX64/WindowsX64 – MS SQL 14 hó
- SAS ACCESSSVR LINx64WINx64 RF SVR P8 (cikkszám) SAS Access Interface Module Szerver Licenc megújítás és
technikai támogatás - 8 Processzormag LinuxX64/WindowsX64 - ORACLE 14 hó
- SAS IMLSVR LINx64/WINx64 RF SVR P8 (cikkszám) SAS IML Szerver Licenc megújítás és technikai támogatás - 8
Processzormag LinuxX64/WindowsX64 14 hó
KLIENS SZOFTVEREK
- SAS ANLPRODT WIN RF U3 (cikkszám) SAS Analytics Pro PC Licenc megújítás és technikai támogatás - 3
Felhasználó 14 hó
- SAS ACCESSDT WIN RF U3 (cikkszám) SAS Access Interface Module PC Licenc megújítás és technikai támogatás 3 Felhasználó - OLE DB 14 hó
- SAS ACCESSDT WIN RF U2 (cikkszám) SAS Access Interface Module PC Licenc megújítás és technikai támogatás –
2 Felhasználó - PCFF 14 hó
TESZT KÖRNYEZET
- SAS OFFANLYTSVR LINx64/WINx64 RF SVR P2 (cikkszám) SAS Office Analytics Szerver Licenc megújítás és
technikai támogatás - 2 Processzormag LinuxX64/WindowsX64 – Teszt környezet 12 hó
- SAS ACCESSSVR LINx64/WINx64 RF SVR P2 (cikkszám) SAS Access Interface Module Szerver Licenc megújítás és
technikai támogatás - 2 Processzormag LinuxX64/WindowsX64 – MS SQL Teszt környezet 12 hó
(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:
Az értékelési szempont és módszer: a Kbt. 105. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás második részében
az ajánlatok
elbírálása a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint történik.
A IV.1.1. és a IV.2.1. pontokban megadottak az alapeljárás felhívására vonatkoznak.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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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: 2021 /S 123 - 326017
(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: 129344-18/2022 Rész száma: Elnevezés: SAS szerver licencek megújítása, támogatása
(KBF/208/2022)
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:
2022/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SAS Institute Szoftver Értékesítő és Tanácsadó Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12340279243
Postai cím: Csörsz Utca 49-51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: inform@sas.com
Telefon: +36 12242010
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12242011
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27789610
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Az eljárás keretmegállapodás alapján írásbeli konzultációra vonatkozott, alapjául szolgáló
keretmegállapodás azonosítószáma:
DKM01SAS2021, EKR000305952021 azonosítószámon, TED 2021/S 123-326017 számon, 2021. június 29.
napján közzétett felhívással.
Az írásbeli konzultáció megintításának időpontja: 2022. április 12. A keretmegállapodás alapján a
közbeszerzés megvalósítására és lefolytatására a DKR-ben került sor.
2) Egyedi szerződéskötés időpontja: 2022.04.29.
3) Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: SAS Institute Kft., 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.,
12340279-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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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:
2022/05/10 (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
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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)
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NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (8490/2022)
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: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ferencváros – Kelenföld vasútvonal - NoBo, DeBo
Hivatkozási szám: EKR000868262021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

304

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71311300-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK irányelve, illetve a 413/2020. (VIII. 30.) Korm.
rendelet szerinti Európai Közösségi (NoBo) és Nemzeti Szabályozási (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása a
„Ferencváros – Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái” projekt esetében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1545000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Ferencváros – Kelenföld vasútvonal - NoBo, DeBo
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71311300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134
Budapest, Váci út 45.). A feladatok teljesítése kiterjed a projekt helyszíneire is a Szerződéstervezetben
foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK irányelve, illetve a 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti
Európai Közösségi (NoBo) és Nemzeti Szabályozási (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása a „Ferencváros –
Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái” projekt esetében
A NIF Zrt., mint Ajánlatkérő („AK") által lebonyolításra kerülő vasútfejlesztési projekt tervezési és kivitelezési
munkáihoz kapcsolódóan Ajánlattevő („AT”) feladata az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK irányelve,
valamint a 413/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti, EK (NoBo) és Nemzeti Szabályok szerinti (továbbiakban:
NSZ) (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása az alábbiak figyelembevételével, beleértve az adott projekt által
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érintett INF, ENE, CCS és kapcsolódó PRM alrendszerek együttműködésének (rendszerintegritás) megfelelőségigazolását.
A nyertes ajánlattevő (AT) feladata különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
- Rendszerelemekre vonatozó EK Megfelelőségi Nyilatkozatok vizsgálata,
- EK-hitelesítési eljárások elvégzése 2010/713/EU Bizottsági Határozat 1. mellékletében meghatározott SG modul
szerint,
- Közbenső EK-hitelesítési Nyilatkozatok (ISV) kiállítása,
- EK-hitelesítési tanúsítványok kiállítása,
- Nemzeti Szabályoknak (NSZ) való megfelelőségértékelési eljárások elvégzése,
- Közbenső NSZ hitelesítési Nyilatkozatok (ISV) kiállítása,
- NSZ hitelesítési Tanúsítványok kiállítása,
- EK-hitelesítést kísérő műszaki dokumentáció összeállítása,
- NSZ hitelesítést kísérő műszaki dokumentáció összeállítása,
- EK- és NSZ megfelelőségi nyilatkozatok elkészítése.
- A 289/2012. (X.11.) Korm. rendelet 11/A § szerinti rendszerintegritási megfelelőségértékelési eljárások
lefolytatása,
- A rendszerintegritási megfelelőségről közbenső megfelelési nyilatkozat kiállítása,
- A rendszerintegritási megfelelőségértékelés minden kísérő dokumentációjának összeállítása.
A fentieken kívül általános feladatai:
- Tanúsítási tevékenységhez kapcsolódó műszaki-szakértői tevékenység ellátása,
- Tanúsítói bejárások szervezése projektek által érintett munkaterületen,
- Ellenőrzési eljárásrend készítése és az ütemterv szerinti feladatvégzés,
- Együttműködés Tervezést és Kivitelezést megvalósító vállalkozóval és a mérnökkel.
Megrendelő szándéka az érintett, alább részletezett projekt sikeres lebonyolítása a végleges használatba vételi
engedély megszerzésével együtt. AT feladata az ehhez szükséges tanúsítási, tanúsítói feladatok teljes körű
elvégzése.
A Projekt főbb műszaki tartalma, amellyel kapcsolatosan a nyertes AT a feladatait köteles ellátni:
Az országos vasúti pályahálózat részét képező 1. számú vasútvonalon a Ferencváros (kiz.) és a Budapest-Kelenföld
(bez.) állomások közötti vasúti kapacitásfejlesztés érdekében a Vállalkozó elkészíti a kiviteli terveket, azokhoz a
szükséges jóváhagyásokat megszerzi és a tervezett megvalósítási időtartam alatt, illetve befejezési határidőig a
jóváhagyott tervekben foglaltakat elvégzi.
Jelenleg külön projekt keretében folyamatban van a Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése. A folyamatban
lévő projekt keretében elkészülő új felszerkezet harmadik vágányát és a kapcsolódó vasúti infrastruktúrát a
„Ferencváros – Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái” tárgyú projekt keretében kiépített
vasúti infrastruktúrával a forgalomba be kell kötni.
A beruházás keretében továbbá hozzávetőlegesen 2100 darab nyílászáró cseréje szükséges a zajvédelmi
hatásterületen.
A szükséges közműkiváltásokat el kell végezni.
Vasúti pálya: A beruházással érintett vonalszakasz az OVP részét képezi. Jelenleg kétvágányú, villamosított,
a megengedett sebesség 80 km/h, a tengelyterhelés 210 kN. A beruházás keretében nemcsak a vágányok
bővítése, hanem a meglévő vágányok átépítése is megtörténik. Ezt követően a mintegy 3690 m hosszúságú
beavatkozással érintett vonalszakaszon cca. 1950 m hosszon háromvágányú (összesen cca. 5850 m hosszban új
vágány) és 1730 m hosszon négyvágányú (összesen cca. 6920 m hosszban új vágány), villamosított pálya áll elő,
melyen a megengedett sebesség 80/100 km/h, a tengelyterhelés 225 kN. A vonalszakaszon járműdiagnosztikai
berendezések létesítése szükséges.
Felsővezetéki rendszer: A létesítendő vontatási energiaellátás 1x25 kV feszültségű, 50 Hz frekvenciájú. A
felsővezetéktartó oszlopok egyedi kialakításúak, a beépítésükhöz szükséges engedélyek beszerzése a kivitelezést
végző Vállalkozó feladata.
Biztosítóberendezés: Biztosítóberendezési beavatkozások Ferencváros és Budapest-Kelenföld állomások jelenlegi
DOMINO 70 berendezését érintik, valamint a vonalon a térközbiztosító-berendezések megszüntetésre kerülnek
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(a két állomás között tervezetten egy térközszakasz marad). A vágányépítés következtében az állomásokat át kell
alakítani, hatókörzetük az új vágány(ok) miatt a Duna-folyó felé bővül. Az állomási biztosítóberendezés átalakítása
az érvényben lévő alapkapcsolásnak megfelelően készül. A foglaltságérzékelés és jelfeladás rendszere illeszkedik a
már meglévő hagyományos 400/75Hz-es rendszerhez.
Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomásokon a DOMINO 70 berendezés kódos kezelővel történő
felülvezérlésének kialakítása is szükséges.
A meglévő ETCS-L2 rendszer bővítésének tervezése és kivitelezése is a feladat részét képezi.
Magasépítés: A vonalszakaszon két új akadálymentes megállóhely létesítendő: egy Nádorkert, egy pedig
Közvágóhíd térségében.
A megállóhelyek, valamint azokon a liftek, lépcsők, mozgólépcsők, utastájékoztató rendszer, stb. teljeskörű
építészeti tervdokumentációja és látványtervei elkészítendők, a beépítésre kerülő anyagok kiválasztása
mintadarabok bemutatásával történhet.
A Nádorkert térségében kialakítandó megállóhely alapterülete mintegy 4675 m2, melyen 4 lift és 4 mozgólépcső
létesítése szükséges.
A Közvágóhíd térségében kialakítandó megállóhely alapterülete mintegy 3000 m2, melyen 4 lift és 4 mozgólépcső
létesítése szükséges.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a két megállóhely nem a hagyományos értelemben vett vasúti megállóhely, ezért
jelen esetben Ajánlatkérő megállóhely alatt a kötöttpályás közlekedési hálózathoz funkcionálisan kapcsolódó, a
hálózatot használó utasok gyalogos közlekedését, várakozását biztosító, fedett építményt érti.
Zajvédelem: Hozzávetőlegesen 45.000 m2 zajvédőfal létesítése szükséges.
Műtárgyak:
• Gubacsi út feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acélhíd építése, melynek legkisebb támaszköze: 33.60m.
• Soroksári út feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acélhíd építése, melynek támaszköze: 147.00m
(Közvágóhíd/Danubius megállóhely).
• Rákóczi-híd felhajtója feletti 18.60m+18.60m támaszközű meglévő vasbeton vasúti híd szélesítése, valamint
23.85m+18.90m szabad támaszközű új vasúti merevbetétes vasbeton híd építése (Nádorkert megállóhely).
• Budafoki út feletti vasúti híd bontása, új vasúti acélhíd építése, melynek támaszköze: 17.34m+17.34m.
Folytatás: "VI.3) További információk" pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. A III.1.3) M1)a)-ban meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 120
hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36
hó] 15
2 1.2. A III.1.3) M1)b)-ben meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk.köv.
meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] 15
3 1.3. A III.1.3) M1)c)-ben meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk.köv.
meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] 10
4 1.4. A III.1.3) M1)d)-ben meghat. alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk.köv.
meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban [min. 0, max. 36 hó] 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tervezetten CEF és/vagy egyéb uniós forrás
II.2.14) További információ:
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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: 2021 /S 186 - 483418
(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: Ferencváros – Kelenföld vasútvonal - NoBo, DeBo
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:
2022/04/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RailCert Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26566933241
Postai cím: Vörösmarty Tér 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: info@railcert.hu
Telefon: +36 203513664
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1545000000
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 "II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:" pont folytatása:
• Szerémi úti feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acélhíd építése, melynek támaszköze: 48.00m.
• Fehérvári út feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acélhíd építése, melynek támaszköze: 39.20m.
• Bartók Béla út feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acélhíd építése, melynek támaszköze:
93.00m. • Vasbeton támfalak építése szükséges mintegy 5100 m hosszon a vasúti üzem fenntartása
mellett. Gyalogos-kerékpáros átvezetések létesítése szükséges. A feladatok részletes meghatározását az
Ajánlatkérési dokumentáció részét képező Feladatleírás (közbeszerzési műszaki leírás) tartalmazza.
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
I. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: RailCert Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest Vörösmarty Tér 1.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

309

Ajánlattevő adószáma: 26566933-2-41.
II. számú ajánlat
Ajánlattevő neve: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest Than Károly Utca 3-5.
Ajánlattevő adószáma: 21925221-2-43.
Ajánlattevő neve: BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1111 Budapest Műegyetem Rakpart 3
Ajánlattevő adószáma: 24790358-2-43.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a
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:
2022/05/10 (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
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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)
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NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvényt (8347/2022)
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: NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11492809215
Postai cím: Tó Utca 5
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4401
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Attila
Telefon: +36 42523600
E-mail: nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu
Fax: +36 42523610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirsegviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
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
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x Egyéb tevékenység: Víztermelés és elosztás, valamit szennyvíz elvezet
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamosenergia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000071312022
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:
2022-2024 évekre villamos energia beszerzése, szennyvíziszap-gázból és napelem rendszer által termelt villamos
energia átadása beszámítással
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: 2022-2024 évekre villamos energia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: A NYÍRSÉGVÍZ Zrt ellátási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános felhasználású villamos energia beszerzése és értékesítése a 2022.05.01 00:00 CET 2024.12.31. 24:00 CET közötti időszakban.
Általános felhasználású villamos energia beszerzése és értékesítése a 2022.05.01 00:00 CET 2024.12.31. 24:00 CET közötti időszakban.
Beszerzési mennyiség: 2022. évben összesen: 17 GWh, 2023. évben összesen 24 GWh, 2024. évben összesen 24
GWh. Várható visszatáplálás közcélú hálózatba: 2022. évben összesen 2022.05.01.-2022.12.31. közötti időszakban:
650 MWh, 2023. évben: 870 MWh, 2024. évben 870 MWh mely megegyezik a termelői saját felhasználás értékeivel,
így értékesítés nem várható. Az esetleges többlettermelés eladási értékét a csatolt szerződéstervezet tartalmazza
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Beszerzés: HUDEX határidős és másnapi (DAM) piachoz indexált konstrukció menetrendadási kötelezettség nélkül,
ahol a valós fogyasztás kerül elszámolásra a HUPX másnapi (DAM) piachoz indexáltan a határidős vásárlásokkal
szemben.
Ajánlatkérő – Ajánlattevő révén – heti, havi, negyedéves és éves standard termékeket köthet le.
Az így előre lekötött mennyiség (standard termékek) és a tényleges (mért) fogyasztás közötti különbség órás
alapon a HUPX másnapi (DAM) piacon kialakult árakhoz indexáltan kerül elszámolásra.
A minimálisan leköthető mennyiség bármely termékből 0,5 MW, amely 0,5 MW egész számú többszörösével
növelhető.
Az Ajánlatkérő a már lekötött kapacitásokat – az Ajánlattevő révén – azokat akár átstrukturálva is értékesítheti.
Mennyiségi megkötés (TOP): a szerződéses konstrukció mivoltából fakadóan nem értelmezhető, nincs mennyiségi
megkötés.
Ajánlattevő az ajánlatban köteles részletesen definiálni, hogy az Ajánlatkérő a határidős piacon mely árképzési
metódushoz fér hozzá (OTC, HUDEX), az adott termék milyen időablakban érhető el, milyen megkötések mellett.
(Dátum, óra, bármilyen egyéb szabály/korlátozás pontos definiálásával.)
Összesen 1.355 db felhasználási hely.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, mivel a legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében, a
fogyasztási volumenből eredő portfólióhatást kívánja érvényesíteni.
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
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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: 2022 /S 041 - 105876
(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: Villamosenergia 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: 2022 - 003712 (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
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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 következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való
elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés
a) pont].;
A Nyírségvíz Zrt üzleti tervét a fenntartó nem fogadta el, erre tekintettel kötelezettségvállalást nem tud
teljesíteni.
Ajánlattevők adatai:
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató ZRT Székhelye: 1117 Budapest Infopark Sétány 1., adósz:
25343502-2-44
CEZ Magyarország Villamosenergia Kereskedelmi KFT Székhelye: 1118 Budapest Rétköz Utca 5, adósz:
13520670-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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)
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Országgyűlés Hivatala (9515/2022)
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: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: 15300014241
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bencsik Balázs Koppány
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Törvényhozó szerv hivatala
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: Államhatalmi szervek tevékenysége
II. szakasz: Tárgy

317
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Oracle support és konzultációs szolgáltatás (809)
Hivatkozási szám: EKR000224572022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

318

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72261000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ajánlatkérő Oracle szervereihez tartozó 15-féle licence gyártói szoftverkövetése, valamint azokhoz
kapcsolódóan legfeljebb 50 nap Oracle Consulting Expert Services konzultációs szolgáltatás.
A 15-féle licence gyártói szoftverkövetés megnevezése és mennyiségi meghatározása:
1) 18 db Software Update License & Support -Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual;
2) 2000 db Software Update License & Support - Oracle Directory Services Plus - Employee User Perpetual
3) 12 db Software Update License & Support - Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual;
4) 6 db Software Update License & Support - Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual
5) 12 db Software Update License & Support - Change Management Pack - Processor Perpetual
6) 12 db Software Update License & Support - Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual
7) 12 db Software Update License & Support - Oracle Partitioning - Processor Perpetual
8) 1 db Software Update License & Support - Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual
9) 4 db Software Update License & Support - Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual
10) 3 db Software Update License & Support - Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - Processor
Perpetual
11) 5 db Software Update License & Support - Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual
12) 1 db Software Update License & Support - Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual
13) 1 db Software Update License & Support - Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual
14) 1 db Software Update License & Support - Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - Processor
Perpetual
15) 2 db Software Update License & Support - Oracle Internet Developer Suite - Named User Perpetual
A 15-féle licence gyártói szoftverkövetés - azok különbözőségét alátámasztó - egyedi licence azonosítóját,
valamint a szolgáltatások és az ajánlattevő feladatainak részletezését a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 112350832 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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
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II.2.1)
Elnevezés: Oracle support és konzultációs szolgáltatás (809)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

319

Kiegészítő szójegyzék

72261000-2

További tárgyak:
72266000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országgyűlés Hivatala, Barankovics István Irodaház (1054
Budapest, Széchenyi rakpart 19.) és Országgyűlés Hivatala, Szabad György Irodaház (1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 6-8.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő Oracle szervereihez tartozó 15-féle licence gyártói szoftverkövetése, valamint azokhoz
kapcsolódóan legfeljebb 50 nap Oracle Consulting Expert Services konzultációs szolgáltatás.
A 15-féle licence gyártói szoftverkövetés megnevezése és mennyiségi meghatározása:
1) 18 db Software Update License & Support -Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual;
2) 2000 db Software Update License & Support - Oracle Directory Services Plus - Employee User Perpetual
3) 12 db Software Update License & Support - Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual;
4) 6 db Software Update License & Support - Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual
5) 12 db Software Update License & Support - Change Management Pack - Processor Perpetual
6) 12 db Software Update License & Support - Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual
7) 12 db Software Update License & Support - Oracle Partitioning - Processor Perpetual
8) 1 db Software Update License & Support - Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual
9) 4 db Software Update License & Support - Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual
10) 3 db Software Update License & Support - Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - Processor
Perpetual
11) 5 db Software Update License & Support - Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual
12) 1 db Software Update License & Support - Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual
13) 1 db Software Update License & Support - Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual
14) 1 db Software Update License & Support - Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - Processor
Perpetual
15) 2 db Software Update License & Support - Oracle Internet Developer Suite - Named User Perpetual
A 15-féle licence gyártói szoftverkövetés – azok különbözőségét alátámasztó – egyedi licence azonosítóját,
valamint a szolgáltatások és az ajánlattevő feladatainak részletezését a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
A nyertes ajánlattevő által nyújtandó szolgáltatásokra irányadóak az Oracle standard gyártói feltételei.
(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:
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II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 042 - 109258
(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: 809/2022 Rész száma: Elnevezés: Oracle support és konzultációs szolgáltatás beszerzése
(809/2022)
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:
2022/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
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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: Oracle Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10845606244
Postai cím: Balatoni Út 2.A ép. 6.emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: titusz.puskar@oracle.com
Telefon: +36 703991086
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 112350832
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: Az alvállalkozó által
teljesítendő szolgáltatás ismertetése, a szerződés 5. számú mellékletében rögzítettek szerint: Oracle Expert
Services konzultációs szolgáltatás.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlati felhívás VI.3.) 1. alpontjában rögzítettek szerint az ajánlatkérő (a Kbt. 81. (5) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően) - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat(ok)
alapján – az ajánlatok értékelését követően, az értékelési sorrendben legkedvezőbb és azt követő
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el az ajánlatok bírálatát.
I. Az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő: Invigor Informatika Kft. (székhely: 1023 Budapest,
Bécsi út 4. 2. em.; adószám:14757671-2-41)
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II. Az értékelési sorrendben második legkedvezőbb ajánlattevő: Oracle Hungary Kft. (székhely: 1112
Budapest, Balatoni út 2. A ép. 6. em.; adószám: 10845606-2-44)
III. Az ajánlattételi határidőre a legkedvezőbb és a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplőkön túl a következő ajánlattevő nyújtott be ajánlatot (az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel ezen ajánlattevő vonatkozásában nem végezte el a bírálatot):
- Sysman Informatikai Zrt. (székhely: 1037 Budapest Montevideo utca 10. I. em.; adószám: 12948901-2-41)
Az Invigor Informatika Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen lett,
tekintettel arra, hogy az Invigor Informatika Kft. a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek való megfelelést nem igazolta megfelelően, valamint az ajánlata egyéb módon nem
felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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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)
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Semmelweis Egyetem (9330/2022)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Idrányi Csilla
Telefon: +36 206663850
E-mail: idranyi.csilla@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy

324

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fülimplantátum egyenes és perimodális elektródával
Hivatkozási szám: EKR000264752022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

325

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33185300-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés fülimplantátum rendszerek beszerzésére a Semmelweis Egyetem Fül-Orr- Gégészeti és
Fej- Nyaksebészeti Klinika részére.
A szerződés 12 hónap határozott időtartamra jön létre.
Mennyiség: 11 db
A fülimplantátum rendszernek az alábbi alapvető elvárásnak kell megfelelnie:
- A megajánlott implantátum rendelkezzen egyenes valamint perimodiális (előre hajlított, a csiga belső feléhez
szorosan illeszkedő) elektródával/elektródákkal;
- A megajánlott implantátum rendszer (implantátum, processzor) minden tekintetben a gyártó legmodernebb
terméke legyen;
- A megajánlott implantátum kompatibilis legyen Magyarországon forgalomban lévő kompakt kialakítású, vezeték
nélküli (OTE - off the ear) processzorral.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete és a szerződéstervezet
tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 56299210 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Fülimplantátum egyenes és perimodális elektródával
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33185300-3

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Fül-Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti
Klinika, 1083 Budapest, Szigony u. 36.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés fülimplantátum rendszerek beszerzésére a Semmelweis Egyetem Fül-Orr- Gégészeti és
Fej- Nyaksebészeti
Klinika részére.
A szerződés 12 hónap határozott időtartamra jön létre.
Mennyiség: 11 db
A fülimplantátum rendszernek az alábbi alapvető elvárásnak kell megfelelnie:
- A megajánlott implantátum rendelkezzen egyenes valamint perimodiális (előre hajlított, a csiga belső feléhez
szorosan illeszkedő) elektródával/elektródákkal;
- A megajánlott implantátum rendszer (implantátum, processzor) minden tekintetben a gyártó legmodernebb
terméke legyen;
- A megajánlott implantátum kompatibilis legyen Magyarországon forgalomban lévő kompakt kialakítású, vezeték
nélküli (OTE - off the ear) processzorral.
Az egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósítására írásbeli
konzultációt követő szerződéskötéssel kerül sor.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete és a szerződéstervezet
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:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár értékelés szempont
alapján értékeli a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.
16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján.
Az „ár” ért. szempont alatt a NEAK által meghatározott mindenkori esetnormától való negatív irányú eltérés
mértéke (a NEAK esetnorma beszerzési ár %-ában kifejezve, kettő tizedesjegy pontossággal, min. 0,00 %)”
értendő. Nulla érték is megajánlható, és a minél nagyobb %-os érték a kedvezőbb megajánlás (alacsonyabb ár).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő az írásbeli konzultáció során a keretmegállapodásban
foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot köteles tenni.
Az ajánlattételi felhívás megküldésekor érvényes NEAK esetnorma nettó 5 118 110 Ft.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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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: 2021 /S 189 - 490985
(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: Adásvételi keretszerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/05/03 (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: HEAR&GO Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26734574242
Postai cím: Andrássy Út 74. fszt. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
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Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: reka.kovacs@hearandgo.hu
Telefon: +36 203396497
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 56299210
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevő adószáma 26734574-2-42.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
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Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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
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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)
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Semmelweis Egyetem (9432/2022)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Idrányi Csilla
Telefon: +36 206663850
E-mail: idranyi.csilla@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Speciális elektródával ellátott fülimplantátum
Hivatkozási szám: EKR000264512022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

332

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33185300-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés fülimplantátum rendszerek beszerzésére a Semmelweis Egyetem Fül-Orr- Gégészeti és
Fej- Nyaksebészeti Klinika részére.
A szerződés 12 hónap határozott időtartamra jön létre.
Mennyiség: 10 db
A fülimplantátum rendszernek az alábbi alapvető elvárásoknak kell megfelelnie:
- A megajánlott implantátumhoz álljon rendelkezésre olyan elektróda/elektródák, mely(ek) alkalmas(ak)
megakadályozni az agy-gerincvelő folyadék szivárgását, ha annak veszélye fennáll;
- A megajánlott implantátum kompatibilis legyen Magyarországon forgalomban lévő, kompakt kialakítású,
vezeték nélküli (OTE - Off the ear) processzorral.
- A megajánlott implantátum rendszer (implantátum, processzor) minden tekintetben a gyártó legmodernebb
terméke legyen.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete és a szerződéstervezet
tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 51181102 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Speciális elektródával ellátott fülimplantátum
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33185300-3

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Fül-Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti
Klinika, 1083 Budapest, Szigony u. 36.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés fülimplantátum rendszerek beszerzésére a Semmelweis Egyetem Fül-Orr- Gégészeti és
Fej- Nyaksebészeti Klinika részére.
A szerződés 12 hónap határozott időtartamra jön létre.
Mennyiség: 10 db
A fülimplantátum rendszernek az alábbi alapvető elvárásoknak kell megfelelnie:
- A megajánlott implantátumhoz álljon rendelkezésre olyan elektróda/elektródák, mely(ek) alkalmas(ak)
megakadályozni az agy-gerincvelő folyadék szivárgását, ha annak veszélye fennáll;
- A megajánlott implantátum kompatibilis legyen Magyarországon forgalomban lévő, kompakt kialakítású,
vezeték nélküli (OTE - Off the ear) processzorral.
- A megajánlott implantátum rendszer (implantátum, processzor) minden tekintetben a gyártó legmodernebb
terméke legyen.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete és a szerződéstervezet
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:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár értékelés szempont
alapján értékeli a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.
16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján.
Az „ár” ért. szempont alatt a NEAK által meghatározott mindenkori esetnormától való negatív irányú eltérés
mértéke (a NEAK esetnorma beszerzési ár %-ában kifejezve, kettő tizedesjegy pontossággal, min. 0,00 %)”
értendő. Nulla érték is megajánlható, és a minél nagyobb %-os érték a kedvezőbb megajánlás (alacsonyabb ár).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő az írásbeli konzultáció során a keretmegállapodásban
foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot köteles tenni.
Az ajánlattételi felhívás megküldésekor érvényes NEAK esetnorma nettó 5 118 110 Ft.
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:
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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: 2021 /S 189 - 490985
(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: Adásvételi szerződés
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:
2022/05/05 (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: VICTOFON Hallásjavító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10854075213
Postai cím: Állomás Utca 17.
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@victofon.hu
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Telefon: +36 306872726
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13010647
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51181102
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő adószáma 10854075-2-13.
Ajánlatkérő a 67017-13/GFIBSZI/2021. iktatószámú keretmegállapodása alapján folytatott le írásbeli
konzultációs eljárást.
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:
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Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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
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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)
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Semmelweis Egyetem (9443/2022)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kristály Bettina
Telefon: +36 12109610
E-mail: schubert.bettina@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hemosztázis vizsgálatokhoz reagensek, bérléssel
Hivatkozási szám: EKR001563212021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

339

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Semmelweis Egyetem rutin és sürgős, illetve speciális véralvadási vizsgálatokhoz szükséges reagenseket, illetve
az azok használatához szükséges további anyagokat (kalibrátor, kontroll, mosófolyadékok, rendszeroldatok,
küvetta stb.) kíván beszerezni a szerződés megkötésétől számított 60 hónapos időtartamra készülékek bérlésével.
A megajánlandó, a műszaki kiírásnak mindenben megfelelő és összes darabszámú automatákat a szerződés
megkötésétől számított 30 napon belül - vagy az Ajánlatkérő külön kérése esetén később, az Ajánlatkérővel
egyeztetett időpontig -, kell telepíteni az összes telephelyen úgy, hogy azok online kötésre előkészítve, betanítva,
próbaüzemet lefolytatva, rutin üzemelésre készen álljanak, és ez időpontot követően Ajánlatkérő a jelen
eljárásban nyertes ajánlattevő által megajánlott készülékeken végzi a megkötendő szállítási szerződés lejártáig a
vizsgálatokat.
Részek:
1. részajánlat: Rutin és sürgős hemosztázis vizsgálatokhoz szükséges reagensek és fogyóanyagok beszerzése
készülék bérlésével 60 hónapos időtartamban.
2. részajánlat: Speciális hemosztázis vizsgálatokhoz szükséges reagensek és fogyóanyagok beszerzése készülék
bérlésével 60 hónapos időtartamban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 610317044 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Rutin és sürgős hemosztázis vizsgálatokhoz reagens
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet alábbi
laboratóriumai: 1082 Bp., Baross u. 23-25. 1. em., 1082 Bp., Üllői út 78. I. em., 1085 Bp., Gyulai Pál u. 2-4. fsz.,
1094 Bp, Tűzoltó u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Semmelweis Egyetem rutin és sürgős véralvadási vizsgálatokhoz szükséges reagenseket, illetve az azok
használatához szükséges további anyagokat (kalibrátor, kontroll, mosófolyadékok, rendszeroldatok, küvetta stb.)
kíván beszerezni összesen 1 370 170 méréshez/60 hónap mennyiségben (+ 50 % opció mennyisége: 685 085
mérés), készülék bérlésével a szerződés megkötésétől számított 60 hónapos időtartamra.
A biztosítandó készülékek részletezése:
- 2 db (A) minimum 260 PT teszt/óra kapacitású véralvadási automata
- 2 db (B) minimum 140 PT teszt/óra kapacitású véralvadási automata
- 2 db (C) minimum 60 PT teszt/óra kapacitású véralvadási automata
A bérbeadandó összes mérőautomatára vonatkozóan: a telepítés időpontjában gyári új, vagy az ajánlattételi
felhívás közzétételétől számítva maximum 2 éves mérőautomaták biztosítása kötelező.
Minden megajánlott mérőautomatához 1 db munkaállomás és nyomtató biztosítása kötelező. A
mérőautomatákhoz biztosítandó munkaállomásokon Ajánlatkérő a mérőautomaták működtetéséhez szükséges
alkalmazásokat kívánja használni, valamint a laboratóriumi információs rendszert, valamint a Medsol informatikai
rendszert.
A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a készülékeket üzembe helyezi (a mérések végzésére alkalmas állapotba hozza
úgy, hogy az online illesztésre előkészítve, betanítva, próbaüzemet lefolytatva, rutin üzemelésre készen álljon
a szerződéskötést követő 30 napon belül, vagy az Ajánlatkérő külön kérése esetén később, az Ajánlatkérővel
egyeztetett időpontig. Az üzembe helyezés során az ajánlattevő feladata az eszközök csatlakoztatása az
elektromos hálózatra (ennek részeként az esetleg szükséges adapterek stb. telepítésével és alkalmazásával),
valamint az egyetemi, a telepítés időpontjában működő laboratóriumi informatikai rendszer hálózatához történő
kétirányú online csatlakoztatáshoz való előkészítés. A bérlet ideje alatt nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a
teljes körű garanciális szervizszolgáltatást és karbantartást.
A megajánlott készülékekre a megajánlott reagensek tekintetében követelmény, hogy a reagenseknek,
kontrolloknak, kalibrátoroknak, mosó és egyéb folyadékoknak, valamint további anyagoknak azonos, a
megajánlott, és telepítésre kerülő készülékek gyártójával megegyező gyártótól kell származnia és kompatibilisnek
kell lenniük egymással, mivel a laboratóriumi technológia nem teszi lehetővé az eltérő reagens, illetve kontroll/
kalibrátor használatát.- Amennyiben a készülék- és a reagens gyártója különböző, de köztük nemzetközi
szerződés van érvényben az együttműködésre, abban az esetben azok az azonos gyártónak való megfelelőség
szempontjából teljesítik ezen elvárást.
Ajánlattevőnek Ajánlattevői nyilatkozattal alátámasztva és igazolva vállalnia kell, hogy az összes (PT, APTT, FIB,
TT, D-Dimer, AT) vizsgálatok tekintetében a szállított reagensek lot számai nem változnak 3 hónapnál gyakrabban
(évente maximum 4 alkalommal), azaz egy adott lot számú reagenst biztosít minimum 3 hónapon keresztül.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza. A kiírt vizsgálati mennyiségeket, kontrollálási
szokásokat (az azokhoz tartozó vizsgálatszámokat), valamint a tesztenként a vizsgálatot végző laborok és
készülékek számát az ártáblázat tartalmazza.
Értékelés módszere: Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján bírálja el. Az
értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Az értékelés módszere az arányosítás. Ahol a nagyobb érték a kedvezőbb, ott Ajánlatkérő az egyenes arányosítást,
ahol a kisebb érték a kedvezőbb, ott a fordított arányosítást alkalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott 6 db készülék közül azok száma, melyek rendelkeznek a
következő preanalitikai minta ellenőrzési funkcióval: csőtöltöttség (citrát-arány) ellenőrzése, a nem jelig
vett csövekből mért eredmények figyelmeztető megjelölésével (min. 0 db, max. 6 db) 3
2 3. A megajánlott 6 db készülék közül azok száma, melyek rendelkeznek a következő preanalitikai minta
ellenőrzési funkcióval: HIL ellenőrzési funkció, konfigurálható módon a hemolízis (H), az ikterusz (I) és a
lipémia (L) és különböző szintjeihez (min. 0 db, max. 6 db) 3
3 4. Az (A) jelű készülék kapacitása PT teszt/órában az előírt minimum 260 PT teszt/óra kapacitáson felül
(előny a nagyobb) 2
4 5. A (B) jelű készülék kapacitása PT teszt/órában az előírt minimum 140 PT teszt/óra kapacitáson felül
(előny a nagyobb) 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opció mennyisége: 685 085 mérés.
Az opció mennyisége a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján került meghatározásra.
Az opcióként megadott mennyiség lehívása az alapmennyiség szállításával megegyező módon történik a
szerződés hatálya alatt.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Speciális hemosztázis vizsgálatokhoz reagensek
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: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet alábbi
laboratóriumai: 1082 Bp., Baross u. 23-25. 1. emelet, 1082 Bp., Üllői út 78. I. em
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Semmelweis Egyetem speciális véralvadási vizsgálatokhoz szükséges reagenseket, illetve az azok használatos
szükséges további anyagokat (kalibrátor, kontroll, mosófolyadékok, rendszeroldatok, küvetta stb.) kíván
beszerezni összesen 133 790 méréshez/60 hónap mennyiségben (+ 50 % opció mennyisége: 66 895 mérés),
készülék bérlésével a szerződés megkötésétől számított 60 hónapos időtartamra.
A biztosítandó készülékek részletezése:
- 1 db (A) minimum 260 PT teszt/óra kapacitású véralvadási automata
- 1 db (B) minimum 140 PT teszt/óra kapacitású véralvadási automata
A bérbeadandó összes mérőautomatára vonatkozóan: a telepítés időpontjában gyári új, vagy az ajánlattételi
felhívás közzétételétől számítva maximum 2 éves mérőautomaták biztosítása kötelező.
Minden megajánlott mérőautomatához 1 db munkaállomás és nyomtató biztosítása kötelező. A
mérőautomatákhoz biztosítandó munkaállomásokon Ajánlatkérő a mérőautomaták működtetéséhez szükséges
alkalmazásokat kívánja használni, valamint a laboratóriumi információs rendszert, valamint a Medsol informatikai
rendszert.
A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a készülékeket üzembe helyezi (a mérések végzésére alkalmas állapotba hozza
úgy, hogy az online illesztésre előkészítve, betanítva, próbaüzemet lefolytatva, rutin üzemelésre készen álljon
a szerződéskötést követő 30 napon belül, vagy az Ajánlatkérő külön kérése esetén később, az Ajánlatkérővel
egyeztetett időpontig). Az üzembe helyezés során az ajánlattevő feladata az eszközök csatlakoztatása az
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elektromos hálózatra (ennek részeként az esetleg szükséges adapterek stb. telepítésével és alkalmazásával),
valamint az egyetemi, a telepítés időpontjában működő laboratóriumi informatikai rendszer hálózatához történő
kétirányú online csatlakoztatáshoz való előkészítés. A bérlet ideje alatt nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a
teljes körű garanciális szervizszolgáltatást és karbantartást.
A megajánlott készülékekre a megajánlott reagensek tekintetében követelmény, hogy a reagenseknek,
kontrolloknak, kalibrátoroknak, mosó és egyéb folyadékoknak, valamint további anyagoknak azonos, a
megajánlott, és telepítésre kerülő készülékek gyártójával megegyező gyártótól kell származnia és kompatibilisnek
kell lenniük egymással, mivel a laboratóriumi technológia nem teszi lehetővé az eltérő reagens, illetve kontroll/
kalibrátor használatát. Amennyiben a készülék és a reagens gyártója különböző, de köztük nemzetközi
szerződés van érvényben az együttműködésre, abban az esetben azok az azonos gyártónak való megfelelőség
szempontjából teljesítik ezen elvárást.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza. A kiírt vizsgálati mennyiségeket, kontrollálási
szokásokat (az azokhoz tartozó vizsgálatszámokat), valamint a tesztenként a vizsgálatot végző laborok és
készülékek számát az ártáblázat tartalmazza.
Értékelés módszere: Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján bírálja el. Az
értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Az értékelés módszere az arányosítás. Ahol a nagyobb érték a kedvezőbb, ott Ajánlatkérő az egyenes arányosítást,
ahol a kisebb érték a kedvezőbb, ott a fordított arányosítást alkalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
(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. A megajánlott 2 db készülék közül azok száma, melyek rendelkeznek a
következő preanalitikai minta ellenőrzési funkcióval: csőtöltöttség (citrát-arány) ellenőrzése, a nem jelig
vett csövekből mért eredmények figyelmeztető megjelölésével (min. 0 db, max. 2 db) 2
2 3. A megajánlott 2 db készülék közül azok száma, melyek rendelkeznek a következő preanalitikai minta
ellenőrzési funkcióval: HIL ellenőrzési funkció, konfigurálható módon a hemolízis (H), az ikterusz (I) és a
lipémia (L) és különböző szintjeihez (min. 0 db, max. 2 db) 2
3 4. Az (A) jelű készülék kapacitása PT teszt/órában az előírt minimum 260 PT teszt/óra kapacitáson felül
(előny a nagyobb) 2
4 5. A (B) jelű készülék kapacitása PT teszt/órában az előírt minimum 140 PT teszt/óra kapacitáson felül
(előny a nagyobb) 2
5 6. A (B) jelű készülék alapterülete négyzetméterben, két tizedesjegyre kerekítve (előny a kisebb) 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opció mennyisége: 66 895 mérés.
Az opció mennyisége a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján került meghatározásra.
Az opcióként megadott mennyiség lehívása az alapmennyiség szállításával megegyező módon történik a
szerződés hatálya alatt.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

343

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: 2022 /S 012 - 025966
(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: 4275-11/GFIBSZI/2022 Rész száma: 1 Elnevezés: Rutin és sürgős hemosztázis vizsgálatokhoz
reagens
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:
2022/05/05 (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
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10831050241
Postai cím: Baross Utca 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: tender@diagon.com
Telefon: +36 13696500
Internetcím(ek): (URL) www.diagon.com
Fax: +36 13696301
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 441470164
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 364920644
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: 4275-12/GFIBSZI/2022 Rész száma: 2 Elnevezés: Speciális hemosztázis vizsgálatokhoz
reagensek
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:
2022/05/05 (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)
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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: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10824487241
Postai cím: Attila Utca 126
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: tender@diagnosticum.hu
Telefon: +36 209675203
Internetcím(ek): (URL) www.diagnosticum.hu
Fax: +36 13694383
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 193358750
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 245396400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. rész:
Nyertes ajánlattevő:
Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Baross utca 48-52.), Adószám:
10831050-2-41.
További ajánlattevők:
DIAGNOSTICUM Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1047 Budapest, Attila
u. 126.), Adószám: 10824487-2-41.
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Pannonlog Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1192 Budapest, Kós Károly tér 8.), Adószám:
14381904-2-43.
2. rész:
nyertes ajánlattevő:
DIAGNOSTICUM Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1047 Budapest, Attila
u. 126.), Adószám: 10824487-2-41.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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
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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)
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Szent Borbála Kórház (8768/2022)
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: Szent Borbála Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15384065211
Postai cím: Dózsa György Utca 77.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szücs Tamás
Telefon: +36 34515472
E-mail: kozbeszerzes@tatabanyakorhaz.hu
Fax: +36 34317025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanyakorhaz.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
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer beszerzése 2021
Hivatkozási szám: EKR000794282021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés
„Élelmiszer beszerzése a Szent Borbála Kórház részére adásvételi szerződés keretében – 2021”
I. rész - Fagyasztott és gyorsfagyasztott élelmiszerek
II. rész –Hús és húskészítmények
III. rész –Szárazáru
IV. rész – Kenyér és pékáru
V. rész – Tej és tejtermékek
VI. rész – Zöldség, gyümölcs és tojás
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 135184955 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Gyorsfagyasztott mirelit termékek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.Almacsík kg 450
2.Szilva felezett kg 350
3.Meggy magozott kg 2500
4.Sárgabarack felezett kg 50
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5.Őszibarack negyedelt kg 200
6.Erdei mix gyümölcskeverék kg 200
7.Alma kocka kg 500
8.Cseresznye magozott kg 50
9.Egres kg 20
10.Málna gurulós (2,5 kg/csomag) kg 30
11.Gyümölcsleves keverék (ő.barack,s.barck, meggy,szilva,alma) kg 500
12.Trópusi gyümölcs mix(s.dinnye,mango,ananász, papaya,kiwi) kg 50
13.Medvehagyma 250g/csom 10
14.Fejtett bab kg 100
15.Gomba szelet kg 600
16.Burgonya kocka 10x10mm kg 500
17.Burgonya kocka 20x20mm kg 300
18.Hasábburgonya (2,5 kg/csom) kg 500
19.Karfiol I.oszt.40 mm feletti kg 1 800
20.Kelbimbó kg 50
21.Spenót kg 1100
22.Sóskakrém kg 250
23.Gyalult tök kg 3100
24.Mexikói 3 komponensű keverék kg 300
25.Sárgahüvelyű bab Zsengeség: 8 mm-9mm kg 2 900
26.Zöldhüvelyű bab Zsengeség: 8 mm-9mm kg 40
27.Zöldborsó I.oszt. Zsengeség: A= 110 ◦ alatt, 8,75-10,2 mm-ig kg 3000
28.Petrezselyem zöld kg 120
29.Sárgarépa kocka kg 2 000
30.Kukorica morzsolt kg 450
31.Gyökér kocka kg 4700
32.Kapor kg 10
33.Bébi répa kg 100
34.Brokkolis zöldségkeverék (Brokkoli, Karfiol, S.répakorong hullámos) kg 150
35.Karalábé kocka kg 370
36.Cukkíni kocka kg 300
37.Indonéz Wok zöldség keverék (s.répa,héjasborsó,bambuszrügy,vizigesztenye,sárgapaprika,fekete,gomba) kg
100
38.Zöldség keverék ínyenc módra (hullámos s.répa, karfiol,brokkoli, z.borsó, kukorica, zöldhüvelyű z.bab,pritamin
pap.) kg 100
39.Erdei gombakeverék kg 25
40.Franciasaláta alap kg 200
41.Finomfőzelék kg 1700
42.Mexikói keverék 5 komponens kg 30
43.Sárgarépa korong kg 700
44.Sárgarépa korong,sárga kg 200
45.Spárga kg 20
46.Zeller kocka kg 550
47.Brokkoli kg 2200
48.Bébikukorica kg 30
49.Gombás köret(gomba,s.répa,brokkoli,zöldbab,hagyma kocka) kg 50
50.Kínai zöldség keverék(bambuszrügy,borsóhüvely,hagyma,piros
pap.,póréhagyma,s.répa,szójababcsíra,fehérkáposzta,sitake gomba) kg 50
51.Kuszkuszos zöldségkeverék(s.répa,cukkini,fehérrépa, Paprika, csicseriborsó, zeller) kg 50
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52.Lóbab kg 20
53.Kolorádó keverék(hullámos s.répa,brokkoli,zöldhüvelyűbab,kukorica,angol szárzeller) kg 50
54.Paprikacsík (3 részes) kg 20
55.Pritamin paprika kocka kg 20
56.Burgonyalángos kg 30
57.Röszti burgonya(kerek) kg 30
58.Fűszeres burgonyagerezdek kg 200
59.Burgonyakorong kg 30
60.Fűszeres hullámos burgonya szeletek kg 30
61.Burgonya krokett ( 2,5 kg/csom) kg 40
62.Steak burgonya kg 30
63.Parázsburgonya kg 30
64.Mediterrán burgonyagerezdek kg 30
65.Hercegnő burgonya kg 30
66.Provancei burgonyagerezdek kg 30
67.Hagymakarika panírozott kg 30
68.Leveles tészta kg 400
69.Nudli kg 10
70.Derelye ízes kg 50
71.Derelye túrós kg 50
72.Szilvás gombóc kg 30
73.Gesztenye massza 250g/csomag 30
74.Csirke comb egész (I. oszt. szortázott) Zsírtartalom max 30%(m/m) kg 20 dkg/db 2000
75.Csirke felsőcomb kg 1000
76.Csirkezuza kg 20
77.Csirkemell filé Zsírtartalom max 30%(m/m)kg 350
78.Csirke máj kg 1600
79.Csirke levesaprólék kg 250
80.Csirke szárny kg 40
81.Pecsenye kacsamáj kg 20
82.Kacsamáj hízott I.oszt.400-600g kg 20
83.Pulykamell filé Zsírtartalom max 30%(m/m)kg 500
84.Kacsacomb hízott I.oszt (kettesével) kg 50
85.Pulyka felsőcomb filé Zsírtartalom max 30%(m/m)kg 500
86.Cápaharcsa fehér, interfóliás kg 2000
87.Harcsafilé bőr nélkül 10%glazúr kg 50
88.Hekk törzs kg 20
89.Ponty szelet kg 15
90.Halászlé alap darabolt hazai halból kg 10
91.Cammambertnuggets (2 kg/csom) kg 30
92.Panírozott sajttal töltött halporció (100g/db) kg 300
93.Panírozott spenóttal töltött halporció (100g/db) kg 100
94.Panírozott camambert szeletek kg 20
95.Grill camambert kg 20
96.Panírozott sajttal töltött pulykamell kg 30
97.Mozzarella rudak kg 10
98.Vaddisznó lapocka kg 20
99.Szarvas lábszár kg 20
100.Sertés hátsó csülök csont nélkül bőrös kg 25
101.Sertésköröm kg 25
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102.Marha nyak kg 120
103.Marha lapocka kg 100
104.Marha lábszár kg 120
105.Marha hátszín kg 100
Ajánlatkérő valamennyi árufajtára köteles megajánlást tenni.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kifogás esetén csere/pótlás teljesítésének ideje (óra) (max. 24 óra) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő a kiírt mennyiségektől a megkötendő adásvételi szerződés időtartama
alatt +20%-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Hús és húskészítmények
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II. rész – Hús és húskészítmények beszerzése
1. Marha hosszúfelsál kg 40
2. Marha nyak kg 200
3. Sertés lapocka kg 3000
4. Sertés comb csont nélkül Zsírtartalom max 30%(m/m) kg 9 000
5. Sertés tarja csont nélkül kg 60
6. Sertés grill karaj kg 1 900
7. Sertés oldalas kg 20
8. Sertés húsos levescsont kg 2 000
9. Sertés csülök füstölt Sótartalom max 4,5 % (m/m)kg 150
10. Csirkemell filé kg 400
11. Csirkecomb egész Zsírtartalom max 30%(m/m)kg 700
12. Csirke szárny kg 20
13. Csirke máj előhűtött (szív nélkül) kg 100
14. Csirke felsőcomb kg 500
15. Pulykamell filé Zsírtartalom max 30%(m/m)kg 1000
16. Füstölt kolozsvári szalonna kg 130
17. Füstölt kenyérszalonna kg 180
18. Tepertő kg 50
19. Lecsókolbász Fehérje tart. min 11%Víztartalom legfeljebb 62%
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Zsírtartalom max 35%,NaCl tartalom max 2%kg 50
20. Csemege szalámi szeletelt védőgázas Húsfehérje tartalom min 16,0% (m/m)NaCl 5,0%Vízaktivitás 0,911kg/
csomag 20
21. Paprikás szalámi szeletelt védőgázas Húsfehérje tartalom min 16,0% (m/m)NaCl 5,0%Vízaktivitás 0,911kg/
csomag 10
22. Paraszt kolbász Húsfehérje tartalom min 16,0% (m/m) NaCl tartalom 5,0% (m/m)kg 200
23. Sertés máj kg 30
24. Sertés zsír kg 50
25. Sertés csülök nyers kg 15
26. Sertés párizsi jól szelhető, tartós bél Hústartalom min 70%Zsírtartalom max 22g/100gNaCl tartalom max
2,45g/100gGluténmentesSzójamentesLaktózmentes
Tejfehérje menteskg 500
27. Sertés virsli Összes fehérje tartalom:legalább 11%(m/m)Zsírtartalom legfeljebb 25,0 %(m/m)Nátriumklorid:legfeljebb 2,2%(m/m)
GluténmentesSzójamentesLaktózmentesTejfehérje menteskg 2000
28. Zala felvágott Hústartalom min 70%Zsírtartalom 13g/100g
Só: 2,28g/100gGluténmentesSzójamentesLaktózmentesTejfehérje menteskg 400
29. Csirkemell sonka Csirkemell tartalom:68%Zsírtartalom:4,5g/100g
Só:2,2g/100gGlutén- és laktózmentes, Szója és ízfokozó hozzáadása nélkül készül
1kg/kiszerelés 320
30. Gépsonka Fehérje:legalább 15,0%(m/m)Zsírtartalom:legfeljebb 9,0%(m/m)Nátrium-klorid tartalom:2,7%(m/
m)kg 200
31. Főtt füstölt tarja kg 20
32. Tavaszi felvágott Hústartalom 70%Só:2,20g/100gZsír:24g/100g
GluténmentesSzójamentesLaktózmentesTejfehérje mentes50g/cs 13000
33. Sertés párizsi Hústartalom 60%Só:1,9g/100gZsír:15g/100g
fehérje:11g/100gGluténmentesSzójamentesLaktózmentes50g/cs 30 000
34. Zala felvágott Hústartalom 65%Só:2,20g/100gZsír:22g/100g
Fehérje:13g/100gGluténmentesSzójamentesLaktózmentes50 g/cs 17 000
35. Csirkemell sonka Csirkehús tartalom:75%Zsírtartalom:4,5g/100g
Só:2,4g/100gFehérje:15g/100gGlutén- és laktózmentes, Szójamentes50 g/cs 23 000
36. Téliszalámi Érlelt szalámi,nem ehető bélbenHúsfehérje tartalom min 18,0% (m/m)NaCl 5,0%Vízaktivitás
0,9130g/db 3000
37. Csemege szalámi szeletelt védőgázas Húsfehérje tartalom min 16,0% (m/m)NaCl 5,0%Vízaktivitás 0,9130g/db
3000
Ajánlatkérő valamennyi árufajtára köteles megajánlást tenni.
Karakterkorlát miatt folytatás a közbeszerzési dokumentumokban!
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kifogás esetén csere/pótlás teljesítésének ideje (óra) (max. 24 óra) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő a kiírt mennyiségektől a megkötendő adásvételi szerződés időtartama
alatt +20%-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Malomipari, tésztaipari (stb) termékek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15600000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.Búzaliszt BL 55 1 kgMÉ 2-201 előírása szerint 6 500
2.Gluténmentes kenyérpor 450gr/db
Tojásmentes, tejmentes, szójamentes(Tojás és tej nélkül is elkészíthető) 500
3.Gluténmentes kukoricakeményítő 250g 100
4.Gluténmentes kukoricaliszt kg 15
5.Gluténmentes száraztészta(Cérnametélt, szélesmetélt, orsó, szarvacska, spagetti, fodrosnagykocka, kiskocka,
kiskagyló, tarhonya, színes orsó) vegyesen 20 dkg/cs gluténmentes, tojásmentes, tejcukormentes, szójamentes,
koleszterinmentes 500
6.Gluténmentes kukoricadara kg 20
7.Gluténmentes kukoricarúdkakaós/kókuszos/mogyorós db
gluténmentes, tojásmentes, búzamentes, rizsmentes18/g db 300
8.Gluténmentes,laktózmentesműzli szelet(csokoládés-meggyes) 35g/db
20db/kartonhajdinapehely:4,9%100
9.Gluténmentes zsemlemorzsa200g/db
50 10.Étkezési búzadara MÉ 2-201 előírása szerintKg 800
11.Rizs 'A' fehér hosszúszemű kg 3600
12.Rizs 'B' fehér kg 200
13.Rizs barna kg 150
14.Jázmin rizs kg 50
15.Cérnametélt Fehérje:12g/100gRost:3,2g/100gNa:0g/100g5,5 kg/csomag 200
16.Eperlevél Fehérje:12g/100gRost:3,2g/100gNa:0g/100g5 kg/csomag200
17.Kiskocka Fehérje:12,5g/100gRost:2,6g/100gNa:0g/100gdurum
6 kg/csomag 200
18.Csiga Fehérje:12,5g/100gRost:2,6g/100gNa:0g/100gdurum5 kg/csomag 200
19.Kis kagyló Fehérje:12g/100gRost:3,2g/100gNa:0g/100g6 kg/csomag 100
20.ABC tészta Fehérje:12g/100gRost:3,2g/100gNa:0g/100g6 kg/csomag 100
21.Színes penne Fehérje:12,5g/100gRost:2,6g/100gNa:0g/100gdurum
5 kg 50
22.Színes orsó Fehérje:12,5g/100gRost:2,6g/100gNa:0g/100gdurum5 kg 50
23.Tarhonya durum Fehérje:12,5g/100gRost:2,6g/100gNa:0g/100g 7 kg/csomag 450
24.Reszelt tészta(kézi tarhonya) Fehérje:12g/100gRost:3,2g/100g
Na:0g/100g6 kg/csomag 200
25.Orsó száraztészta Fehérje:12,5g/100gRost:2,6g/100gNa:0g/100g durum
4 kg/csomag 200
26.Penne száraztészta Fehérje:12,5g/100gRost:2,6g/100gNa:0g/100g durum
5 kg/csomag 400
27.Szarvacska száraztészta Fehérje:12,5g/100gRost:2,6g/100gNa:0g/100g
durum5 kg/csomag 400
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28.Copfocska száraztészta Fehérje:12,5g/100gRost:2,6g/100gNa:0g/100g
durum5 kg/csomag 300
29.Fodros nagykocka száraztészta Fehérje:12,5g/100gRost:2,6g/100g
Na:0g/100g durum4 kg/csomag 300
30.Hosszú metélt száraztészta Fehérje:12,5g/100gRost:2,6g/100gNa:0g/100g
durum5,5 kg/csomag 300
31.Spagetti száraztészta kg Fehérje:12,5g/100gRost:2,6g/100gNa:0g/100g
durum5kg/csomag 200
32.Makaróni száraztészta Fehérje:12,5g/100gRost:2,6g/100gNa:0g/100gdurum4,5kg/csomag 400
33.Burgonyapehely Kg5 kg/csomag99% burgonyaSó:0,15g/100 g 110
34.Lasagne tészta Fehérje:12g/100gRost:3,2g/100gNa:0g/100gkg 20
35.Lebbencs tészta Kg5kg/csomag 30
36.Levesgyöngy kg 50
37.Hajdina kg 50
38.Bulgur kg 220
39.Hántolt köles kg 100
40.Csicseriborsó kg 20
41.Teljes kiőrlésű spagetti Fehérjetartalom: in.23,0g/100gszáraztésztában
kg 20
42.Teljes kiőrlésű szarvacska Fehérjetartalom: min.23,0g/100g száraztésztábanÉlelmi rostban
gazdag,szénhidr.csökkentettkg 20
43.Teljes kiőrlésű fodros nagykocka Fehérjetartalom: min.23,0g/100gszáraztésztábanÉlelmi rostban
gazdag,szénhidr.csökkentettkg 20
44.Étkezési szódabikarbóna kg 1
45.Tortabevonó kgkakaótartalom:18% 100
46.Tortabevonó fehér 1kg/db 20
47.Kókuszreszelék kg 10
48.Tortadara barna KgKakaótartalom 13,7% 3
49.Tortadara színes kg 3
50.Kakaópor Kg20-22% kakaóvaj tartalom 80
51.Tejszín ízű habpor KgKészen fagyasztható 30
52.Sütőpor kg 15
53.Vaníliás cukor kg 45
54.Mézeskalács fűszerkeverék 1200 cm31
55.Pudingpor(csokoládé,vanília,eper) 1kg/dbzsírtartalom:1,4g/100g
sótartalom:0,15g/100g 60
56.Rumaroma l 3
57.Vaníliaaroma l 1
58.Pótkávé kg 110
59.Ételszínezék(piros,sárga,zöld,kék)Folyékony ételfesték élelmiszerekszínezésére30 ml/db 20
60.Teafű 250 g/cs 200
61.Tea gyümölcsdarabos(vadcseresznye,szamóca,sárgabarack,
erdei gyümölcs,málna) 100g/db 200
62.Gastrogyümölcstea(vadmeggy,eper-őszibarack, eper- csipkebogyó, erdei gyümölcs) 20x50g/karton 120
63.Citrompótló kg 10
64.Citromlé min. 40 % gyümölcstartalom 1 l/db 6 000
65.Búzakorpa kg 30
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A JELEN RÉSZRE VONATKOZÓ II.2.9. PONTBAN
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

355

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

356

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kifogás esetén csere/pótlás teljesítésének ideje (óra) (max. 24 óra) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő a kiírt mennyiségektől a megkötendő adásvételi szerződés időtartama
alatt +20%-kal eltérhet.
A JELEN RÉSZ II.2.4. PONTJÁNAK FOLYTATÁSA:
66.Zabkorpa kg 30
67.Zabpehely kg 30
68.Étolaj MÉ 2-221 előírása szerint100% napraforgó étolaj 1 l 4 000
69.Étolaj MÉ 2-221 előírása szerint100 % napraforgó étolaj10/1 1 000
70.Olivaolaj Extraszűz 1 l/db 10
71.Balzsamecet 500 ml/db 5
72.Worchester szósz 150ml/db 5
73.Szója szósz 150ml/db 5
74.Bébiétel almapüré burgonyával 4 hónapos kortól 190 g/db 80
75.Bébiétel almapüré banánnal 4 hónapos kortól 190 g/db 80
76.Bébiétel sütőtökpüré almával 4 hónapos kortól 190 g/db 80
77.Bébiétel őszibarack 4 hónapos kortól 190 g/db 80
78.Bébiétel paradicsompüré burgonyával 4 hónapos kortól 190 g/db 80
79.Bébiétel sütőtökpüré 4 hónapos kortól 190 g/db 80
80.Bébiétel zsenge zöldségek kukoricakrémmel 4 hónapos kortól 190 g/db 80
81.Bébiétel cukkinifőzelék 4 hónapos kortól 190 g/db 80
82.Bébiétel brokkoli püré burgonyával 4 hónapos kortól 190 g/db 80
83.Bébiétel brokkoli főzelék pulykával 5 hónapos kortól 190 g/db 80
84.Bébiétel paradicsompüré hallal 5 hónapos kortól 190 g/db 80
85.Bébiétel vegyes zöldség csirkével 5 hónapos kortól 190 g/db 80
86.Bébiétel zöldborsópüré csirkével 5 hónapos kortól 190 g/db 80
87.Sárgarépa rizsital 200ml/db Sárgarépa 26% Rizs 2% 200
88.Fűszer paprika I.o. csípősségmentes,őrölt Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ASTA színérték:min 100
ASTAMÉ 2-211/1 előírása szerint1kg/db180
89.Köménymag egész 250g 2
90.Köménymag őrölt kg 25
91.Kakukkfű morzsolt 250g 10
92.Majoranna morzsolt 250g 60
93.Bors egész kg 5
94.Bors roppantott bors szemek kg 35
95.Fehér bors őrölt 250g 5
96.Oregánó morzsolt 250g 4
97.Szegfűszeg őrölt 250g 16
98.Fahéj őrölt kg 13
99.Citromhéj reszelt 14g/db 30
100.Babérlevél 250g 5
101.Ételízesítő - só és gluténmentes Kg 200
102.Ételízesítő allergénmentes kg 50
103.Ételízesítő 5kg/vödör 100
104.Vákumsó jódozott finomszemcse kg 2 000
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105.Gyros fűszerkeverék 1200 cm3 4
106.BBQ fűszerkeverék kg 4
107.Pulykahús fűszerkeverék 1200 cm3 5
108.Halak fűszerkeverék 1200 cm3 10
109.Curry por 1200 cm3 1
110.Szerecsendió őrölt 100g 5
111.Borsikafű 1200 cm3 1
112.Rozmaring őrölt 250g 2
113.Tárkony 250g 6
114.Gyömbér őrölt 250g 5
115.Bazsalikom morzsolt 250g 5
116.Saláta fűszerkeverék 1200 cm3 5
117.Kaporlevél morzsolt 250g 8
118.Koriander őrölt 1200cm3 1
119.Petrezselyem szárított 250g 2
120.Grill pác és fűszerkeverék kg 5
121.Köretek és zöldségek fűszerkeverék és pác kg 5
122.Grill fűszerkeverék kg 3
123.Provance fűszerkeverék kg 2
124.Chili por kg 2
125.Szárnyasok és sültek pác és fűszerkeverék kg 4
126.Sertéshús fűszerkeverék kg 5
127.Alapíz füstölt húsos ételekhez-sószegénykg8
128.Paprikából készült csemege ételízesítő 70 g Nyers fűszer és pritamin paprika 87% 40
129.Ketchup 15 ml 600
130.Ketchup kg (5 kg /vödör) 40
Ajánlatkérő valamennyi árufajtára köteles megajánlást tenni.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Pékáru termékek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., „L” épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
IV. rész – Pékáru termékek beszerzése
1. Félbarna kenyér szeletelt MÉ 2-301 előírása szerint kg 26 500
2. Magvas kenyér szeletelt MÉ 2-301 előírása szerint kg 50
3. Teljes kiőrlésű kenyér MÉ 2-301 előírása szerint kg 10 000
4. Magvas rúd MÉ 2-307 előírása szerint 50 g/db 4000
5. Vizes zsemle MÉ 2-302 előírása szerint db 30 000
6. Tejes kifli MÉ 2-302 előírása szerint 100% BL 55 lisztre számított min 3% tejpor vagy annak megfelelő tej db 20
000
7. Korpás zsemle MÉ 2-302 előírása szerint 44 g/db 40 000
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8. Korpás kifli MÉ 2-302 előírása szerint 44 g/db 40 000
9. Briós cukor szórás nélkül MÉ-2-305 előírása szerint db 44 000
10. Cifrarúd MÉ-2-305 előírása szerint db 2000
11. Foszlós fonott kalács szeletelt MÉ-2-305 előírása szerint db 3700
12. Élesztő kg 120
13. Rozsos kifli MÉ 2-302 előírása szerint 50g/db 15000
14. Teljes kiőrlésű zsemle MÉ 2-302 előírása szerint 50g/db 15000
15. Sajtos pogácsa MÉ 2-307 előírása szerint 50g/db 500
16. Toast kenyér (fehér) MÉ 2-301 előírása szerint 0,5 kg/db 100
17. Toast kenyér (magvas) MÉ 2-301 előírása szerint 0,5 kg/db 100
18. Pur-Pur kenyér MÉ 2-301 előírása szerint 0,5 kg/db 100
19. Kis fonott kalács MÉ-2-305 előírása szerint 100g/csomag előrecsomagolt 2000
20. Búrkifli diós MÉ 2-307 előírása szerint db 1000
21. Kakaós csiga MÉ-2-305 előírása szerint Előrecsomagolt 100g/db 300
22. Szalagos lekváros fánk MÉ-2-305 előírása szerint 90g/db 200
23. Szalagos csokoládés fánk MÉ-2-305 előírása szerint 90g/db 200
24. Dia Szilvás levél MÉ-2-305 előírása szerint 100g/db 800
25. Francia Bagett MÉ 2-302 előírása szerint 0,5 kg/db 100
26. Túrós batyu MÉ-2-305 előírása szerint Előrecsomagolt 100g/db 2000
27. Fitnesscroissant MÉ-2-305 előírása szerint 100g/db 1000
28. Lekváros bukta MÉ-2-305 előírása szerint 100g/db 200
29. Leveles rúd sajttal szórt MÉ 2-307 előírása szerint 100g/db 200
30. Gluténmentes tejmentes zsemle db 100
31. Zsemlemorzsa MÉ 2-308 előírása szerint 20kg/zsák 800
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kifogás esetén csere/pótlás teljesítésének ideje (óra) (max. 24 óra) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő a kiírt mennyiségektől a megkötendő adásvételi szerződés időtartama
alatt +20%-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tej és tejtermékek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., „L” épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V. rész – Tej, tejtermékek beszerzése
1. Tej 5l(kiszerelés)2,8%zsírtartalomtömlős 40 000
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2. Tej 1 l UHT1,5%zsírtrtalomdobozos 1100
3. Tejföl 5 l/vödör (kiszerelés)12%zsírtartalom 3500
4. Tehéntúró félzsíros 5 kg/zacskó (kiszerelés)zsírtartralom aszárazanyagban legalább 25% 1000
5. Natúr joghurt 150 g/dbélőflórás,homogénezett, zsírtartalom 3,0%60 000
6. Natúr joghurt 5 kg/vödörélőflórászsírtartalom 3,0% 420
7. Tej 200ml/db UHT2,8% zsírtartalom 500
8. Zsírszegény ízesített joghurt élőflórás 125g meggyízű 125 g/db
zsírtartalom:1,1%(m/m)2%gyümölcstartalomsó:0,1g/100g 20000
9. Zsírszegény ízesített joghurt élőflórás 125g sárgabarackízű 125 g/db
zsírtartalom:1,1%(m/m)2%gyümölcstartalomsó:0,1g/100g 20000
10. Kefír 150 g/dbélőflórás,homogénezettzsírtartalom 3,0% 96000
11. Sovány,gyümölcsös joghurt édesítőszerekkel 150g (többféle ízben) 150 g/db gyümölcstartalom
9%,0%hozzáadott cukor 4 000
12. Zsírszegény gyümölcsjoghurt cukorral és édesítőszerrel (többféle ízben)150g/dbgyümölcstartalom
9%,zsírtartalom:1,1%(m/m) 3000
13. Élőflórás zsírszegény joghurt mazsolával és teljeskiőrlésű gabonákkal 125g 125g/dbZsírtartalom: 2,9% (m/m)
10000
14. Kávétejszín 10 db/csom10%zsírtartalom 600
15. Tejszínhab spray 250g/dbtejszínhab 26%Ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, homogénezett tejszín,
cukrozott, aeroszolosZsírtartalom:26,0g 70
16. Főzőtejszín 1000 ml 100
17. Kenhető félzsíros ömlesztett sajt natúr 8 cikk 140g/doboz
Kálciummaldúsított,sócsökkentettCa:499 mgSó:0,7g 20000
18. Kenhető félzsíros ömlesztett sajt natúr 8 cikk 200g/Doboz
Kálciummaldúsított,sócsökkentettCa:499 mgSó:0,7g 20000
19. Kenhető félzsíros ömlesztett sajt light 8 cikk 140g/doboz
zsírtartalom a szárazanyagtartalomban min.25%(m/m),zsír 10g/100g 1 000
20. Natúr szendvics krém Dobozos50 g/dbzsírtartalom:30g/100g 11000
21. Natúr túrókrém (sós) Dobozos100 g/dbzsírtartalom:11g/100gutóhőkezelt félzsíros 5000
22. Magyaros túrókrém (sós) Dobozos100 g/dbzsírtartalom:30g/100g
utóhőkezelt félzsíros 4200
23. Zöldfűszeres kőrözött Tömlős50 g/dbsó max:3,3g 15000
24. Kenhető félzsíros ömlesztett sajt tömlős Tömlős 50 g/db
Só max:2,0g/100gKálciummaldúsított,sócsökkentett Ca:499 mg 15000
25. Edamifélkemény,zsíros sajt KgZsírtartalom a szárazanyagban legalább mint 45% (m/m) 2000
26. Füstölt trappista sajt-félkemény,érlelt,félzsíros KgZsírtartalom a szárazanyagban:40% 100
27. Kemény,erjedési lyukas zsíros sajt (Pannónia jellegű) 2,5 kgzsír a szárazanyagban min 45g/100gSó:0,78 30
28. Trappista sajt,zsírszegény,félzsíros sajt (light) kg Zsírszegény,félkemény sajt Tartósítószer nélkül Zsír:10g 700
29. Mini margarin 10 g/db128db/kartonzsír:60gsó:0,02gallergénmentes 120 000
30. Margarin light Zsírtartalom max.40%Omega 3 tartalom min:4,3g/100g20 g/db120db/karton 65 000
31. Mini vaj 20 g/ dblegalább 82%zsírtartalom 12 000
32. Teavaj 100g/dbzsírtartalom legalább:82% 100
33. Margarin 250 g/dbZsírtartalom:70%Só max:0,17g/100g 1500
34. Laktózmentes túró 250 g/db 20
35. Laktózmentes gyümölcs joghurt 150 g/db 100
36. Laktózmentes kakaó 200 ml/db 100
37. Laktózmentes szeletelt trappista sajt 125g/db 20
38. Laktózmentes kockasajt 140g/dobozLaktóz tart.:<0,1g/100g 100
39. Laktózmentes tej 1,5 % 1 l/db 50
40. Laktózmentes tejföl 20 % 150 g/db 30
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41. Laktózmentes natúr joghurt 150 g/db 100
42. Gluténmentes krémpuding 125 g/db 50
43. Gluténmentes vaníliás krémtúró 90 g/db 30
44. Glutén mentes kockasajt (8 db-os) 140g/doboz 100
45. Krémtúró vaníliás,csokoládés 90g/dbtejalapú ízesítetttejdesszert,félzsíros,tehéntúró 34% 500
46. Mini puding 4*50gzsír:2gsó:0,10g 10
47. Tejes töltésű sütemény 28g 28g/db40%pasztőrözött tej,méz 5°,só legfeljebb 0,61g 300
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A JELEN RÉSZRE VONATKOZÓ II.2.9. PONTBAN
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kifogás esetén csere/pótlás teljesítésének ideje (óra) (max. 24 óra) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő a kiírt mennyiségektől a megkötendő adásvételi szerződés időtartama
alatt +20%-kal eltérhet.
A JELEN RÉSZ II.2.4. PONTJÁNAK FOLYTATÁSA:
48. Krémfehérsajt 500g/hordózsírtartalom a szárazanyagban legalább 45 m/m%
só:2 g 25
49. Kakaós tej 200 ml/dbUHTzsírtartalom:2,8% 300
50. Tejberizs(csokoládé,vanília,eper) 150g/dbtej 3,5% zsírtartalmú 800
51. Kenhető félzsíros ömlesztett sajt tejszínes ízű 8 cikk 140g/doboz
zsírtartalom a szárazanyagban legalább 40%(m/m) 6000
52. Kenhető félzsíros ömlesztett sajt téliszalámis ízű 8 cikk 140g/doboz
téliszalámi:6%, zsírtartalom a szárazanyagban legalább 40%(m/m) 6000
53. Kenhető félzsíros ömlesztett sajt sonkás ízű 8 cikk 140g/doboz
sonka:5%zsírtartalom a szárazanyagban legalább 40%(m/m) 6000
54. Kenhető félzsíros ömlesztett sajt zöldfűszeres ízű 8 cikk 140g/doboz
fűszerek:petrezselyem,metélőhagyma, zsírtartalom a szárazanyagban legalább 40%(m/m) 6000
55. Natúr túródesszert kakaós étbevonattal 30g/dbzsírszegény túró 40%
kakaós étbevonómassza min.35% 3600
Ajánlatkérő valamennyi árufajtára köteles megajánlást tenni.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs és tojás
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03220000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77., „L” épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
VI. rész – Zöldségek beszerzése
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1. Burgonya téli Május 31-ig /kg 15 000
2. Burgonya nyári(újburgonya) Június 1-től /kg 15 000
3. Fokhagyma kg 100
4. Fejeskáposzta téli Május 31-igkg 1600
5. Fejeskáposzta nyári Június 1-től /kg 1600
6. Kelkáposzta kg 1 200
7. Jégcsapretek kg 1800
8. Paradicsom I. osztály Június 01-szeptember 30kg 1300
9. Paradicsom I. osztály Október 01-Május 31kg 1100
10. Sárgarépa mosott kg 7000
11. Sütőtök Október01-március 15kg 800
12. Kígyóuborka I. osztály kg 3800
13. Vöröshagyma kg 3500
14. Szilva I. osztály Augusztus 01-október 31kg 500
15. Kivi I. osztály November 01-május 31kg 850
16. Zöldpaprika I. osztály Június 01-szeptember 30kg 900
17. Zöldpaprika I. osztály Október 01-május 31kg 700
18. Csiperke gomba kg 400
19. Póréhagyma db 30
20. Karalábé kg 40
21. Karalábé zsenge kg 20
22. Zellergumó kg 520
23. Lilakáposzta kg 50
24. Lilahagyma kg 110
25. Cseresznye I. osztály Június 01-július 31kg 300
26. Zöldhagyma csom 12 500
27. Jégsaláta db 650
28. Gyökér mosott kg 100
29. Fejessaláta db 500
30. Fodros petrezselyemzöld cs 1300
31. Petrezselyemzöld cs 3000
32. Hónapos retek március 01 - október 31.cs 4400
33. Eper I osztály május 01 – július 31.kg 25
34. Málna I osztály május 01 – július 31kg 15
35. Padlizsán I. osztály július 01. – augusztus 31.kg 30
36. Cukkini I. osztály június 01 – szeptember 30.kg 80
37. Lollorosso saláta db 30
38. Kaliforniai paprika kg 20
39. Kápia paprika kg 10
40. Zöldhüvelyű zöldbab június 01 – augusztus 31.kg 20
41. Alma I. osztály Nyárikg 8000
42. Alma (Jonathan, Gála, Idared,Starking) I. osztályTéli(betárolt)kg 15 000
43. Őszibarack I. osztály Július 01-szeptember 30kg 1 000
44. Nektarin I. osztály Július 01-szeptember 30kg 600
45. Sárgabarack Június 01-július 15kg 600
46. Narancs I. osztály November 01-május 31kg 4 000
47. Mandarin I. osztály November 01-május 31kg 1 200
48. Banán I. osztály kg 3 000
49. Körte I. osztálySzeptember 01-október 31kg1000
50. Szőlő I. osztály augusztus 01 - október 31kg 500

361
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51. Meggy I. osztály június 01 – augusztus 31.kg 300
52. Citrom I. osztály kg 200
53. Ananász Egész évben/alkalmanként kg 10
54. Lime Egész évben/alkalmanként kg 10
55. Sárgadinnye I. osztály július 01 - augusztus31.kg 300
56. Görögdinnye I. osztály július 01 - augusztus31.kg 50
57. Főzőtök július 01 – szeptember 30.kg 50
58. Cékla kg 80
59. Kapor csomag 50
60. Burgonya nagykocka vákumban 10 kg/csomag 8000
61. Burgonya karika vákumban 10 kg/csomag 3000
62. Fokhagyma tisztított vákumban 1 kg/csomag 100
63. Savanyú uborka vödrös 10 kg 2000
64. Csemege uborka vödrös 10 kg 800
65. Káposztával töltött paprika vödrös 10 kg 200
66. Káposztával töltött uborka 10 kg 200
67. Ecetes cékla vödrös 5 kg 120
68. Csípős cseresznye paprika vödör 5 kg60
69. Csípős hegyes erős paprika 5 kg 60
70. Savanyú káposzta vödör 17 kg 1500
71. Savanyú káposzta levél kg 10
72. Kovászos uborka 5 kg 200
73. Ózonnal fertőtlenített héjú tojás (EU előírásnak megfelelő tartásból származó M-es fertőtlenített héjú tojás)
100 000
Ajánlatkérő valamennyi árufajtára köteles megajánlást tenni.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kifogás esetén csere/pótlás teljesítésének ideje (óra) (max. 24 óra) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő a kiírt mennyiségektől a megkötendő adásvételi szerződés időtartama
alatt +20%-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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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: 2021 /S 250 - 660367
(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: Gyorsfagyasztott mirelit termékek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10378876214
Postai cím: Klapka Gy. Utca 14
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
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Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
E-mail: bozsokine@halker.hu
Telefon: +36 308943235
Internetcím(ek): (URL) https://halker.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22619500
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: Hús és húskészítmények
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: 2022 - 024784 (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:
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(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: 2 Rész száma: 3 Elnevezés: Malomipari, tésztaipari (stb) termékek
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: 2022 - 024784 (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)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 4 Elnevezés: Pékáru termékek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bálint-Food Sütő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14841312211
Postai cím: Esze Tamás Utca 35
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: balint-food@t-online.hu
Telefon: +36 309933114
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21486430
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 5 Elnevezés: Tej és tejtermékek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11469012241
Postai cím: Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.elo@illkerfood.hu
Telefon: +36 305355412
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96210083
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66092975
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 6 Elnevezés: Zöldség, gyümölcs és tojás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/22 (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: M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11392929206
Postai cím: Röszkei Út 48
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
E-mail: mestarsakft@gmail.com
Telefon: +36 62580660
Internetcím(ek): (URL) www.mestarsakft.hu
Fax: +36 62580663
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A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24986050
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:
II. rész "Hús és húskészítmények" részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
-kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].
III. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést megtagadta az Kbt. 131. § (9) bekezdése
alapján, mivel állítása szerint az ajánlata beadása óta eltelt időben a nemzetközi háborús konfliktus
és az elszabaduló infláció miatt a szerződés teljesítése (mint vis maior okok miatt) lehetetlen, melyről
postai levelet küldött AK részére. Ennek alapján AK az eljárás III. részét kénytelen volt eredménytelenné
nyilvánítani, mivel a nyertes ajánlattevő - AK ezirányú többszöri felszólítására - az ajánlati kötöttsége
alatt - megtagadta, és jelenleg is megtagadja a szerződés megkötését. Ajánlattevő a szerződéskötés
megtagadása tekintetében a Kbt. 131. § (9) bekezdésére hivatkozott, mely alapján - állítása szerint - a
szomszédos háborús helyzet okán folyamatosan - az összegezés megküldését követően is - fennáll a vis
maior ok az irányába. Ajánlatkérő ezt nem ismerte el és nem ismeri el, azonban - megismételve a fentieket
- mivel Ajánlattevő kifejezetten, postai levél útján megtagadta a szerződéskötést, így AK kénytelen volt
eredménytelennek nyilvánítani ezen rész vonatkozásában az eljárást.
Nyertes ajánlattevőn kívüli ajánlattevők nevei, címei, adószámai részenként:
I. rész: Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2220 Vecsés Ecseri Út
0127/15/A adószám: 10828694-2-13
II. rész: Gábor Hentes Kft. 2800 Tatabánya Sárberki Lakótelep 515. adószám: 22731304-2-11
III. rész: Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2161 Csomád
József Attila Utca 73. adószám: 24272962213 és "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság 1052 Budapest, Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A. adószám: 11469012-2-41
V. rész: Sió-Friss Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 8600 Siófok Május 1. Utca
0306/30 adószám:14661323-2-14
VI. rész: Móraprizma Szövetkezet 6782 Mórahalom Gerle Imre Utca 8. adószám: 11819699-2-06 és MORTAK
FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1157 Budapest, Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
adószám 14492846-2-42
Aaz eljárás során nem vettek figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
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VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.3 PONT FOLYTATÁSA:
10. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás
során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben
vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
11. A Kbt. 35. § (9) bekezdésnek megfelelően Ajánlatkérő nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé
a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság (azaz külön gazdálkodó szervezet) létrehozását a szerződés
teljesítése érdekében. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése
szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
12. Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
13. Irányadó jog: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
14. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során Ajánlattevők joghatályos
kommunikációt Ajánlatkérővel kizárólag elektronikus úton, írásban, az EKR útján folytathatnak. Minden
ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.
15. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor rendelkeznie kell:
a) független szervezet által kiállított élelmiszerre vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű, az
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival,
b) legalább 1 darab, az ajánlattal érintett részben megnevezett áru fajtájának megfelelő szakhatóság által
kiadott engedéllyel/igazolással/ szakvéleménnyel rendelkező szállító gépjárművel.
16. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
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17. Az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10 Ajánlatkérő a szempontok esetében – a külön jelzett eltéréssel – az értékarányosítási módszert
alkalmazza.
Az értékelés módszere: mindkét értékelési szempont esetén fordított arányosítás.
18. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint. Ha a hiánypótlással korábban nem szereplő gazdasági szereplő kerül
bevonásra, a hiánypótlás kizárt..
19. A III.1.3) szerinti feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak.
20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szücs Tamás, lajstromszám: 00457
21. A IV.2.6. pont szerinti 1 hónap ajánlati kötöttség alatt kérő 30 naptári napot ért.
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:
2022/05/10 (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
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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)
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Szent Lázár Megyei Kórház (9170/2022)
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: Szent Lázár Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15450054212
Postai cím: Füleki Út 54-56
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Krisztina
Telefon: +36 32522000
E-mail: muszak@szlmk.hu
Fax: +36 32522000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szlmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi- és ipari gázok beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR001658312021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

374

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24111500-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés Orvosi- és ipari gázok beszerzése, kapcsolódó szolgáltatások biztosításával, s a gázellátó
hálózat és elemei karbantartásának ellátása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 151978012 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Cseppfolyós oxigén beszerzés és gázhálózat karbant
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24111500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egy éves mennyiség:
1. Oxigén mélyhűtött orvosi gáz 253 500 m3
2. Oxigén mélyhűtött orvosi gáz "E" útdíj 253 500 m3
3. Oxigén mélyhűtött orvosi gáz ADR szállítási díj 253 500 m3
4. Oxigén mélyhűtött orvosi gáz minőségi bizonylat díja 36 db
5. Oxigén mélyhűtött orvosi gáz havi tartálybérlet 1 db 5m3-es 12 db
6. Oxigén mélyhűtött orvosi gáz havi tartálybérlet 1 db 6 m3-es 12 db
7. Karbantartási munkák elvégzése a csatolt műszaki leírás alapján negyedév 4
Eseti hibaelhárítás:
8. Kiszállás 4 db
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9. Munkaóra 8 óra
Ajánlatkérő 1 évre kíván szerződést kötni.
A megajánlott orvosi gázok minden egyes kiszerelése törzskönyvezett legyen és feleljen meg az 52/2005.(XI.18.)
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról EüM rendeletnek.
A szállítandó palackos és orvosi gázok feleljenek meg MSZ EN 1089-3 előírásainak.
Rendelkezzen ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel.
Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségektől +100% eltérés megengedett (opció), figyelemmel a
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Palackos gázok beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24111500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egy éves mennyiség:
1. Oxigén túlnyomásos orvosi gáz 2 liter 200bar 0,4m3 "kombi fejes" 730 db
2. Oxigén túlnyomásos orvosi gáz 5 liter 200bar 1 m3 "kombi fejes" 110 db
3. Oxigén túlnyomásos orvosi gáz 10 liter 200 bar 2 m3 1 db
4. Dinitrogén-oxid cseppfolyósított orvosi gáz 40liter 30 kg 24 db
5. Szén-dioxid cseppfolyósított orvosi gáz 40liter 30kg 31 db
6. Szén-dioxid cseppfolyósított orvosi gáz 10 liter 7,5kg 12 db
7. Ipari oxigén 40liter 150bar 6m3 4 db
8. Ipari acetilén 40liter 6kg 1 db
9. Ipari nitrogén 3.5 10liter 150bar 1,5m3 2 db
10. "kombi fejes" palack éves palackbérlet 99 db
11. "normál" szelepes palack éves palackbérlet 76 db
12. Palack szállítási díj 915 db
13. Palackos gáz "E" útdíj 915 db
14. Túlnyomásos orvosi gázkeverék. (Dinitrogén-oxid/oxigén 50%/50% gyógyszer törzskönyvvel) 10 literes
kiszerelésben 23 db
15. Túlnyomásos orvosi gázkeverék bérleti díja éves 6
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15. Túlnyomásos orvosi gázkeverék szerelékeinek (palack beépített reduktorral, palack szállító kocsi, demand
szelep) bérleti díja éves 6
16. Palack szállítási díj ADR 23 db
17. Szállítási díj 23 db
Ajánlatkérő 1 évre kíván szerződést kötni.
A megajánlott orvosi gázok minden egyes kiszerelése törzskönyvezett legyen és feleljen meg az 52/2005.(XI.18.)
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról EüM rendeletnek.
A szállítandó palackos és orvosi gázok feleljenek meg MSZ EN 1089-3 előírásainak.
Rendelkezzen ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel.
Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségektől +100% eltérés megengedett (opció), figyelemmel a
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésére.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 045 - 114171
(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: Cseppfolyós oxigén beszerzés és gázhálózat karbant
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:
2022/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10968927205
Postai cím: Zsigmondy Utca 38.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: katalin_himer@siad.eu
Telefon: +36 46501130
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 106992540
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
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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: Palackos gázok 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:
2022/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10968927205
Postai cím: Zsigmondy Utca 38.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: katalin_himer@siad.eu
Telefon: +36 46501130
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44985472
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. részajánlat - Cseppfolyós oxigén beszerzés és gázhálózat karbantartás
1. Ajánlattevő neve: SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő adószáma: 10968927-2-05
2. Ajánlattevő neve: Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő adószáma: 11300184-2-18
2. részajánlat - Palackos gázok beszerzése
1. Ajánlattevő neve: SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő adószáma: 10968927-2-05
2. Ajánlattevő neve: Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő adószáma: 11300184-2-18
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt XXI. FEJEZET
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:
2022/05/10 (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
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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)
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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8938/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Katalin
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000391472022/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):
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000391472022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: T-68/22 Közúti vasúti nagypanel elemek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000391472022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34941000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közúti vasúti nagypanel elemek beszerzése, adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés).
Teljes mennyiség (tervezetten): 1004 db/36 hónap
A részletezést a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési útmutató (a továbbiakban: Útmutató)
1. számú melléklete („Ajánlati árak táblázata”, a továbbiakban: Ártáblázat) és a Műszaki leírás tartalmazza.
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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: T-68/22 Közúti vasúti nagypanel elemek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34941000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. villamos fogadóraktárak, az adott Megrendelésben
foglaltak szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közúti vasúti nagypanel elemek beszerzése, adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés).
Teljes mennyiség (tervezetten): 1004 db/36 hónap
A részletezést az Ártáblázat és a Műszaki leírás tartalmazza.
A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati
mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános
forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett
mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania
ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre. Ajánlatkérő a
keretszerződésben rögzítésre kerülő keretösszeg 70%-a összértékűmegrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevő nem köthet ki minimális szállítási mennyiséget és/vagy kiszerelési egységet!
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• az általa vállalt a szállítási határidőről, amely nem lehet több mint 60 naptári nap;
• az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
• a termékeket a meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt
az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja;
• tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
• nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
• amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással
– a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés
kézbesítettnek tekintendő;
• az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és
teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró
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egyéb személyekkel is ismertette; valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán
adatfeldolgozónak minősül-e;
• kisadózó vállalkozásnak minősül-e.
A nyilatkozat az Útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Vállalt többletjótállás (a kötelező 24 hónapon felüli többletjótállás, 0-24
hónap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés meghosszabbítható a Kbt. 133. §
(1) bekezdés figyelembevételével a szerződéstervezetben rögzített keretösszeg eléréséig, de legfeljebb
további 12 hónappal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Az értékelés módszere:
1. szempont esetén egyenes arányosítás
2. szempont esetén fordított arányosítás
A módszerek részletes ismertetése az Útmutatóban történik.
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Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az
Ajánlati összár alacsonyabb.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem
vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. §
(1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5)
bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében
az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
- Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben rögzített kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint,
a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát pedig a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint igazolja előzetesen (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is).
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem
írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-11. §-aiban foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve
az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a
Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok
hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja
tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró
okok hiányának igazolása érdekében.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat
tartalma valós.
- Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt.
64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
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Fentieken túl Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD
benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az
alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni.
- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKDt is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az
alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe
kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott
szervezet képviseletében eljárhat.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell
a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint
kell eljárni.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és
érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat
tartalma valós.
- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.
- A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő
(közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
összesen a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a 200 millió forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
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- Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD benyújtásával az
alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az
EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni.
- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKDt is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az
alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe
kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan 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 okiratnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):
M1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés (a) pontja, valamint a 21. § (1a) bekezdés b)
pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb
szállításait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia
nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya és
mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél
megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A
referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, amelyből az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és
érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat
tartalma valós.
- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő
(közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap során teljesített,
összesen legalább 350 db közúti vasúti nagypanel elemek szállítására vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is
teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a
közös ajánlattevők közül legalább egy megfelel.
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III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít.
Késedelmi kötbér mértéke: a minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított árukra vetített vételár
díjának 0,5%-a, de legfeljebb 15%.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett árukra vetített vételár 15%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a meghiúsulással érintett árukra vetített vételár 15%-a.
Jótállás:
Nyertes ajánlattevőnek legalább 24 hónap jótállást kell vállalnia. Ajánlatkérő a kötelezően vállalt jótállási időn
(24 hónap) felüli többletjótállási időt (0-24 hónap) külön értékelési szempontként értékeli, az Útmutatóban
meghatározottak szerint.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti,
ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.
Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó
szervezet alapításához, továbbá nyertes ajánlattevő(k) esetében nem teszi lehetővé, kizárja gazdálkodó szervezet
alapítását, illetve projekttársaság létrehozását.
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:
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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: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben
elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásának szabályait Kbt. 68. §-a
tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésére.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét megvizsgálta és az eljárásban nem biztosítja.
A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése nem írja elő közszolgáltatóknak az indokolási
kötelezettséget.
1. A beszerzés nem áll részekből, a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése Ajánlatkérő részére
a részajánlat kizárásához nem ír elő indokolási kötelezettséget.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé
teszi az EKR rendszerben.
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3. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
5. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról a
megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
6. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról a
megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.
8. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.
9. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.
10. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy
változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.
11. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2)
bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.
12. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem
magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni az
Útmutatóban és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második
mondatának alkalmazásával.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. §
(2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.
15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.
16. Az eljárás eredményeként megkötött keretszerződésben a nyertes ajánlati összár alapján rögzítésre
kerül a keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra:
Keretösszeg = Ajánlati összár (mennyiségi eltérés és opció nélkül)
17. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.
18. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6) pontjában
feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő azzal, hogy az ajánlati kötöttség a Kbt. 70. § (2) bekezdés
és (2a) bekezdés alapján meghosszabbítható.
19. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az Útmutató
tartalmazza.
20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1)
bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve– kizárólag az EKR-en keresztül történik.
21. FAKSZ: dr. Gara Richárd (00041)
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:
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Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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
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BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9530/2022)
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: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23028966444
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murányi Réka közbeszerzési vezető
Telefon: +36 704433853
E-mail: reka.muranyi@bkk.hu
Fax: +36 307741001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://bkk.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpáros közlekedési rendszer (Bubi) bővítése
Hivatkozási szám: EKR001646412021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

60130000-8
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Beszerezni kívánt szolgáltatás ismertetése:
Komplex közösségi kerékpáros közlekedési rendszer (Bubi) bővítésére vonatkozó szolgáltatás beszerzése az
alábbiak szerint:
(700+ 200 db opció kerékpár, 55 + 20 db opció gyűjtőállomás):
Nyertes ajánlattevő feladata a rendszer (Bubi) bővítése kapcsán, mely az alábbiakra terjed ki:
1) Központi háttérrendszer:
Csatlakozás a jelenlegi központi háttérrendszerünkhöz. A szolgáltatásbővítéssel érintett elemek illesztése a
meglévő rendszerelemekhez.
- Bővítéssel beszerzett további ügyfélkerékpárok illesztése a meglévő háttérrendszerekbe (Nextbike Office; JIRA;
MOL Bubi weboldal és Mobilapplikáció).
- Bővítéssel beszerzett további gyűjtőállomások illesztése a meglévő háttérrendszerekbe. (Nextbike Office; JIRA;
MOL Bubi weboldal és Mobilapplikáció).
2) Gyűjtőállomások:
- 55 darab Új gyűjtőállomások létesítése esetén (amelyet ajánlatkérő biztosít) a gyűjtőállomások létrehozása a
meglévő háttérrendszerekben az ajánlattevő feladata (Geofancing).
- Új Gyűjtőállomások logisztikai és karbantartási feladatainak ellátása
- Gyűjtőállomások térképen való megjelenítése mind a MOL Bubi szolgáltatás weboldalán, mind pedig a MOL
Bubi Mobilapplikációkban
- Gyűjtőállomáson telepített eszközök Ajánlatkérő tulajdonát képezik, valamint a gyűjtőállomás területének
használati joga (közterület használat) is Ajánlatkérő nevére szól.
- Szállítási idő maximum 10 munkanap a megrendelést követően
3) Kerékpárok:
- 700 darab új ügyfélkerékpár flottából álló rendszer biztosítása és üzemeltetése.
- Ügyfélkerékpárok beüzemelése (összeszerelés, tesztelés)
- Ügyfélkerékpárok érvényes arculati elvárásoknak való megfeleltetése
- A kerékpárok nem kerülnek Ajánlatkérő tulajdonába sem az üzemeltetés alatt, sem annak lejáratakor.
- szállítási idő: 2022 évet érintően 350 darab kerékpárra, 2023. évet érintően további 350 darab kerékpár. szállítása.
Vállalkozó köteles a szerződéskötést követő 5. munkanapig egy részletes ütemtervet bemutatni a tervezett
szállításokra vonatkozóan, a szállítás évente nem lehet több, mint 4 ütem.
4) Kiegészítő feladatok:
- az új rendszerelemek éles üzembe állítása előtti tesztelése
- új rendszerelemek átadás-átvételének összefüggő feladatok ellátását és a kapcsolódó dokumentációs feladatok
elvégzése
A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (5) bekezdését. Az ajánlati felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban esetleges konkrét termékre történő utalás kizárólag csak a tárgy
jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy azzal műszakilag
egyenértékű termékre lehet tenni. Az esetleges megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben
odaértendő.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 1143798000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
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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: Komplex közösségi kerékpáros közlekedési rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34430000-0

További tárgyak:

48000000-8

Kiegészítő szójegyzék

50100000-6
60130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási határán belüli helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerezni kívánt szolgáltatás ismertetése:
Komplex közösségi kerékpáros közlekedési rendszer (Bubi) bővítésére vonatkozó szolgáltatás beszerzése az
alábbiak szerint:
(700+ 200 db opció kerékpár, 55 + 20 db opció gyűjtőállomás):
Nyertes ajánlattevő feladata a rendszer (Bubi) bővítése kapcsán, mely az alábbiakra terjed ki:
1) Központi háttérrendszer:
Csatlakozás a jelenlegi központi háttérrendszerünkhöz. A szolgáltatásbővítéssel érintett elemek illesztése a
meglévő rendszerelemekhez.
- Bővítéssel beszerzett további ügyfélkerékpárok illesztése a meglévő háttérrendszerekbe (Nextbike Office; JIRA;
MOL Bubi weboldal és Mobilapplikáció).
- Bővítéssel beszerzett további gyűjtőállomások illesztése a meglévő háttérrendszerekbe. (Nextbike Office; JIRA;
MOL Bubi weboldal és Mobilapplikáció).
2) Gyűjtőállomások:
- 55 darab Új gyűjtőállomások létesítése esetén (amelyet ajánlatkérő biztosít) a gyűjtőállomások létrehozása a
meglévő háttérrendszerekben az ajánlattevő feladata (Geofancing).
- Új Gyűjtőállomások logisztikai és karbantartási feladatainak ellátása
- Gyűjtőállomások térképen való megjelenítése mind a MOL Bubi szolgáltatás weboldalán, mind pedig a MOL
Bubi Mobilapplikációkban
- Gyűjtőállomáson telepített eszközök Ajánlatkérő tulajdonát képezik, valamint a gyűjtőállomás területének
használati joga (közterület használat) is Ajánlatkérő nevére szól.
- Szállítási idő maximum 10 munkanap a megrendelést követően
3) Kerékpárok:
- 700 darab új ügyfélkerékpár flottából álló rendszer biztosítása és üzemeltetése.
- Ügyfélkerékpárok beüzemelése (összeszerelés, tesztelés)
- Ügyfélkerékpárok érvényes arculati elvárásoknak való megfeleltetése
- A kerékpárok nem kerülnek Ajánlatkérő tulajdonába sem az üzemeltetés alatt, sem annak lejáratakor.
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- szállítási idő: 2022 évet érintően 350 darab kerékpárra, 2023. évet érintően további 350 darab kerékpár. szállítása.
Vállalkozó köteles a szerződéskötést követő 5. munkanapig egy részletes ütemtervet bemutatni a tervezett
szállításokra vonatkozóan, a szállítás évente nem lehet több, mint 4 ütem.
4) Kiegészítő feladatok:
- az új rendszerelemek éles üzembe állítása előtti tesztelése
- új rendszerelemek átadás-átvételének összefüggő feladatok ellátását és a kapcsolódó dokumentációs feladatok
elvégzése
A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (5) bekezdését. Az ajánlati felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban esetleges konkrét termékre történő utalás kizárólag csak a tárgy
jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy azzal műszakilag
egyenértékű termékre lehet tenni. Az esetleges megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben
odaértendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók ismertetése:
- A 3) pontban megadott mennyiségen felül további 200 darabból álló új ügyfélkerékpár flotta lehívására
jogosult egyoldalú jognyilatkozattal.
o Lehívásonként minimum 10 darab kerékpár hívható le
o szállítási idő maximum 3 hónap a megrendeléstől számítva
o Utolsó lehívás időpontja legkésőbb a szerződés hatályának lejáratát megelőző 6. hónap utolsó napjáig.
o A kerékpárok nem kerülnek Ajánlatkérő tulajdonába sem az üzemeltetés alatt, sem annak lejáratakor.
Az opció keretén belül lehívott kerékpárokra is a szerződésben szereplő alapmennyiségre vonatkozó
szabályok érvényesek.
- A 2) pontban megadott mennyiségen felült további 20 darab Új gyűjtőállomás létrehozás lehívása a Bubi
háttérrendszereiben
o Lehívásonként minimum 1 darab új gyűjtőállomás hívható le
o szállítási idő maximum 10 munkanap a megrendelést követően
o Utolsó lehívás időpontja legkésőbb a szerződés lejáratának időpontját megelőző 15 munkanap.
o Gyűjtőállomáson telepített eszközök Ajánlatkérő tulajdonát képezik, valamint a gyűjtőállomás
területének használati joga (közterület használat) is Ajánlatkérő nevére szól.
Az opció keretén belül lehívott új gyűjtőállomás létrehozása a szoftverrendszerben tevékenységre is a
szerződésben szereplő alapmennyiségre vonatkozó szabályok érvényesek.
Részletesen lásd a műszaki leírásban.
Megrendelő az opciós mennyiségek vonatkozásában pontosabb mennyiségi és lehívás ütemezési
paramétert nem képes előre meghatározni. Ennek oka, hogy mind a kerékpárok, mind pedig a
gyűjtőállomások vonatkozásában történő további bővülés jelentősen függ az Ajánlatkérő által
előre nem látható és előre nem befolyásolható körülményektől (például aktuális járványhelyzet,
felhasználási szokások alakulása, kialakult világpiaci helyzet a kerékpárgyártás vonatkozásában (alumínium
hiány, alkatrészgyárak teljes leállása a világjárvány következtében, szállítási szolgáltatási láncok
meghosszabbodása, chiphiány)).
A turisták száma még kevésbé megbecsülhető pandémiás helyzet függvényében – ez a szám a
szolgáltatásnál kritikus fontosságú, de jelenleg nem becsülhető meg.
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Az új gyűjtőállomások kialakítása (helyszín kiválasztása, validálása, az illetékes önkormányzattal való
egyeztetések kimenetele, sikere, engedélyeztetés, kivitelezés) jelentős erőforrást igényel az Ajánlatkérő
részéről. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján évente körülbelül 30-40 új gyűjtőállomás helyezhető ki, ezért
nem lehetséges ennél többet (és hozzájuk a kerékpárokat) megrendelni egyben.
Az opciós tételek megrendelésére vonatkozó határidőkről a Szolgáltatási szerződés rendelkezik.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 089 - 245966
(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: Kerékpáros közlekedési rendszer (Bubi) bővítése
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:
2022/04/29 (éééé/hh/nn)
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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: Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12022416243
Postai cím: Duna Lejáró 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
E-mail: czettele.peter@csepelbike.com
Telefon: +36 703717770
Internetcím(ek): (URL) www.csepelbike.com
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: 1088550000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1143798000
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
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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 bontási jegyzőkönyv szerinti ajánlati ár: 34 123 000 Ft.
Ajánlattevő:
Név: Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt.
Cím: 1211 Budapest, Duna Lejáró 7.
Adószám: 12022416-2-43
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 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:
2022/05/10 (éééé/hh/nn)
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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 hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja: a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont alapján, mivel a szerződés
műszaki-technikai sajátosságok és kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplővel köthető meg. Az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére,
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és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő
módon határozták meg.
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VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9429/2022)
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: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10824346244
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fretsch Orsolya
Telefon: +36 202296297
E-mail: fretsch.orsolya@volanbusz.hu
Fax: +36 202296297
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
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: VOLÁNBUSZ - Formaruhák beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001665882021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

18100000-0
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Formaruhák beszerzése a VOLÁNBUSZ Zrt. részére adásvételi keretszerződés keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 1150000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: VOLÁNBUSZ - Formaruhák beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

18100000-0

További tárgyak:

18230000-0

Kiegészítő szójegyzék

18234000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: A felhívás II.2.14) pontjában foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Formaruházati termékek szállítása összesen nettó 1.150.000.000,- Ft keretösszeg mértékéig.
A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség a teljes nettó keretösszegre vonatkoztatva
hozzávetőlegesen 62.345 darab, tételenként részletezve a Közbeszerzési Dokumentumokban (a továbbiakban:
KD-ban).
A kalkulált mennyiségi adatok az ajánlattevő (továbbiakban: AT) árképzéséhez nyújtandó segítségként
és az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra, tehát a tételenként kalkulált
hozzávetőleges mennyiségre Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) lehívási kötelezettséget nem vállal. AK a
teljes keretösszegre vállal lehívási kötelezettséget. Nyertes ajánlattevő a Szerződés hatálya alatt leadott
Megrendeléseket teljesíteni köteles.
A részletes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
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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 teljesítés fő helyszíne:
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., 6000 Kecskemét, Csáktornyai út 4-6., 6724 Szeged, Bakay N. út 48., 6500 Baja,
Nagy István út 39., 7400 Kaposvár, Füredi utca 180., 7100 Szekszárd, Tartsay utca 4., 7622 Pécs, Siklósi utca 1., 3527
Miskolc, József Attila út 70., 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 12., 4031 Debrecen, Szoboszlói út 4-6., 9027
Győr, Ipar utca 99., 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 99., 8200 Veszprém, Pápai utca 30., 9700 Szombathely, Körmendi
út 92., 5000 Szolnok, Nagysándor József u. 24., 3300 Eger, Mátyás király út 134., 3100 Salgótarján, Rákóczi út
137-139., 8000 Székesfehérvár, Bögöndi utca 14., 2800 Tatabánya, Csaba utca 19., 1091 Budapest, Üllői út 131.,
1133 Budapest, Árbóc u. 1-3. Agora 1. épület, 1119 Budapest, Somogyi u. 35., 2700 Cegléd Mozdony u. 6., 2315
Szigethalom, Mű út 3., 2600 Vác, Deákvári fasor 4., 2030 Érd, Budai út 13., 2100 Gödöllő, Szabadság út 8., 2200
Monor, Fő tér 2.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 251 - 668486
(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: VOLÁNBUSZ - Formaruhák beszerzése
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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:
2022/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22242419242
Postai cím: Dózsa György Út 48
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.gabor@kezmu.hu
Telefon: +36 202161049
Internetcím(ek): (URL) www.erfo.hu
Fax: +36 13221600
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: "Pro-Team" Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22305004215
Postai cím: Lujza Utca 4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@prorehab.hu
Telefon: +36 303839649
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42506310
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22260336242
Postai cím: Csömöri Út 50-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
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Ország: Magyarország
E-mail: szabo.gabor@kezmu.hu
Telefon: +36 204929214
Internetcím(ek): (URL) https://kezmu.hu
Fax: +36 12520456
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1150000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárásban az alábbi közös ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:
Ajánlattevő neve (vezető ajánlattevő): ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhelye: 1076 Budapest Dózsa György Út 48.
Adószáma: 22242419-2-42
Ajánlattevő neve (közös ajánlattevő): Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhelye: 1147 Budapest Csömöri Út 50-60.
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Adószáma: 22260336-2-42
Ajánlattevő neve (közös ajánlattevő): "Pro-Team" Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye: 4400 Nyíregyháza Lujza Utca 4.
Adószáma: 22305004-2-15
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/05/10 (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
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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)
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Budapesti Rendőr-főkapitányság (9482/2022)
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 Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720388251
Postai cím: Teve Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mezei Gábor
Telefon: +36 206127451
E-mail: mezeig@budapest.police.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.police.hu/ugyintezes/szupergyors-internet-projekt/brfk
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BRFK épületenergetikai fejlesztés -Víg utca 36 II.
Hivatkozási szám: EKR000049322022
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:
Kivitelezési szerződés a Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése – 1084 Budapest, VIII.,
Víg u. 36. sz. tárgyban.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
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Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 003249 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 037 - 094404
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/02/17 (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:
. .
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, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/05/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
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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: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/05/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt a
megfelelő ajánlat megtételéhez,
melyről hirdetményt ad fel. Ajánlatkérő csak az ajánlattétel és bontás időpontját módosítja, az egyéb
közbeszerzési dokumentumok
nem módosulnak /Kbt. 55.§ (1) bekezdés/
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

412

Magyar Labdarúgó Szövetség (9531/2022)
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: Magyar Labdarúgó Szövetség
Nemzeti azonosítószám: 19020848244
Postai cím: Kánai Utca 2/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zelenka Regina
Telefon: +36 300196121
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Telki edzőközpont kivitelezése II.ütem
Hivatkozási szám: EKR000501772022
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:
Telki edzőközpont kivitelezése II.ütem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
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TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 007174 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 073 - 193996
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/08 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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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: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt.
Egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
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
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Országos Vízügyi Főigazgatóság (9544/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető
megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros András Zoltán
Telefon: +36 12254400
E-mail: kozbeszerzes@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: OVF - SZÉVÍZ - Kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000196682022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a „Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000-23+500 km szelvények
között” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2019-00020) FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása - kivitelezési- és
megvalósulási tervek elkészítésével - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak
megfelelő tartalommal
A szerződés keretében elvégzendő feladatok:
• A 75. sz. főút hídja alatti mederküszöb süllyesztése a Szévíz-csatorna 16+ 180-16+210 km szelvényei között
• A Szévíz-csatorna vízszállító képességének helyreállítása a torkolattól a 23+500 km szelvényig
• A Szévíz-csatorna 75-ös út feletti szakaszán vízvisszatartást szolgáló duzzasztómű építése
• Kiegészítő ökológiai monitoring
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• A beruházás kivitelezéséhez és az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges tervek elkészítése
(megvalósulási tervdokumentáció és az üzembe helyezéshez szükséges egyéb dokumentációk, telekalakítási
tervek elkészítése és engedélyeztetése , üzemeltetési engedély megszerzéséhez kapcsolódó tervek elkészítése,
üzemelési szabályzat, kezelési és karbantartási kézikönyv elkészítése), a kivitelezés megkezdéséhez szükséges
engedélyek megszerzése.
Továbbiak: II.2.4. pont.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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: 2022 - 005336 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 056 - 145533
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/16 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek.
megfelelően - Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő,
kapacitást
biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont
kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre
vonatkozó
kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az EEKD kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. AK
felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.
M.1.
A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben
(60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át
a
321/2015. Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
- szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
- építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),
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- teljesítés ideje (év, hónap, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.
M.2.
A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatoltandó dokumentumok:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni
kívánt
szakembert (szakember neve)
b) szakmai gyakorlatot (év-hónap részletességgel) igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű
aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez
szükséges
szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek
figyelembe vételre);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11),(11a) bek, Kr. 1. §
(7)
bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Az M.2) pont vonatkozásában: Az 1.1. és 1.2. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági
követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság
szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat
bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
Helyesen:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek.
megfelelően - Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő,
kapacitást
biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont
kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre
vonatkozó
kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az EEKD kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. AK
felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.
M.1.
A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben
(60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át
a
321/2015. Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
- szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
- építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),
- teljesítés ideje (év, hónap, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.
M.2.
A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével,
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képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatoltandó dokumentumok:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni
kívánt
szakembert (szakember neve)
b) szakmai gyakorlatot (év-hónap részletességgel) igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű
aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez
szükséges
szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek
figyelembe vételre);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11),(11a) bek, Kr. 1. §
(7)
bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Az M.2) pont vonatkozásában: A 2.1. és 2.2. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági
követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság
szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat
bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
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, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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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: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Kbt. 55. § (1) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy az egyéb
közbeszerzési
Dokumentumok nem kerülnek módosításra.
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
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (9413/2022)
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: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735629206
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magosi Lóránd
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vitéz u. bölcsőde újjáépítésének kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001328002021
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:
Átalányáras vállalkozási szerződés keretében ,,Vitéz utcai bölcsőde újjáépítésének kivitelezési munkái”.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
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TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 2466 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 030 - 073183
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/02/07 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Vitéz utcai bölcsőde újjáépítésének kivitelezési munkái:
A Vitéz u. 6/B. számú telek (3550 hrsz.) alapterülete: 5098 m2, a megvalósítandó épület bruttó alapterülete:
1700,54 m2
Főbb munkanemek, mennyiségi adatok a bölcsőde épület és egyéb melléképületek vonatkozásában:
a) meglévő bölcsőde épület és egyéb melléképületek talajszint alatti visszabontása:
- 69 m3 alapok bontása
- 1087 m2 beton aljzatok, járdák bontása
- 858 m2 fa tetőszerkezet bontása
- 1316 m2 tetőlécezés bontása (cserépfedés alatt)
- 876 m2 cserépfedés bontása
- 188 m2 nyílászáró bontása
b) bölcsőde épület
- 1071 m dugóalapokhoz alaptestek fúrása
- 396 m3 dugóalapok kibetonozása
- 66 t betonacél helyszíni szerelése (függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe) talpgerendák,
alaplemezek, pillérek, gerendák, födémek, koszorúk és lemezek
- 668 m3 vasbeton munkák készítése (talpgerendák, pillérek, gerendák, födémek, koszorúk, vasbeton
lemezek betonozása)
- 1576 m2 teherhordó falazat készítése
- 1071m2 válaszfal készítése
- 6280 m2 oldalfalvakolat készítése
- 1443 m2 vékonyvakolat, színvakolat készítése
- 574 m2 látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése
- 683 m2 beltéri falburkolatok (csempeburkolatok) készítése
- 1360 m2 padlólap burkolatok készítése
- 497 m2 PVC burkolat fektetése
- 107 db új fa beltéri nyílászáró elhelyezése
- 260 m2 nagytáblás homlokzatburkolat szerelése
- 15 db új alumínium kültéri nyílászáró elhelyezése
- 35 db új műanyag kültéri nyílászáró elhelyezése
- 7025 m2 belső diszperziós falfestés készítése
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- 1155 m2 belső, mosható, vízálló falfestés készítése
- 2007 m2 talajnedvesség elleni szigetelés készítése
- 1773 m2 csapadékvíz elleni szigetelés készítése vízszintes és függőleges felületen (lapostetőn (alsó-felső
réteg) és attikafalon)
- 1805 m2 zöldtető készítése
- 1307 m2 lapostető hőszigetelése (egyenes rétegrendű, extenzív zöldtetőn, expandált polisztirolhab és
kőzetgyapot lemezzel)
- 999 m2 külső homlokzati fal hőszigetelése átszellőztetett homlokzatburkolat alatti kőzetgyapot lemezzel
és vékonyvakolat alatt expandált polisztirolhab lemezzel
- 148 m2 külső homlokzati lábazati fal hőszigetelése
- 1361 m2 padló hőszigetelés
- 701 m2 térburkolat készítése (különböző méretű és vastagságú idomkövekből)
- 1716 m2 talajelőkészítése növénytelepítéshez
- az épületek erősáramú hálózatának kiépítése
- tűzjelző rendszer kiépítése
- gyengeáramú rendszerek kiépítése (informatikai rendszer, kamera rendszer, behatolásjelző rendszer,
beléptetés és kaputelefon rendszer)
- épületen belüli közmű alapvezetékek kiépítése
- külső épületen kívüli közművezetékek kiépítése
- gyermek pancsolók és vízpermetezők kiépítése, telepítése
- hővisszanyerős szellőzőrendszer kiépítése
- fűtés-hűtés kiépítése 7 db levegő-víz hősszivattyúval
- padlófűtés és mennyezet fűtés-hűtés kiépítése
- 41,44 kWp/41kVA teljesítményű napelemes rendszer telepítése lapostetőn
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
A tárgyi építési beruházás építési hatósági engedélyköteles.
Helyesen:
Vitéz utcai bölcsőde újjáépítésének kivitelezési munkái:
A Vitéz u. 6/B. számú telek (3550 hrsz.) alapterülete: 5098 m2, a megvalósítandó épület bruttó alapterülete:
1700,54 m2
Főbb munkanemek, mennyiségi adatok a bölcsőde épület és egyéb melléképületek vonatkozásában:
a) meglévő bölcsőde épület és egyéb melléképületek talajszint alatti visszabontása:
- 69 m3 alapok bontása
- 1087 m2 beton aljzatok, járdák bontása
- 858 m2 fa tetőszerkezet bontása
- 1316 m2 tetőlécezés bontása (cserépfedés alatt)
- 876 m2 cserépfedés bontása
- 188 m2 nyílászáró bontása
b) bölcsőde épület
- 1087 m dugóalapokhoz alaptestek fúrása
- 400 m3 dugóalapok kibetonozása
- 66 t betonacél helyszíni szerelése (függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe) talpgerendák,
alaplemezek, pillérek, gerendák, födémek, koszorúk és lemezek
- 668 m3 vasbeton munkák készítése (talpgerendák, pillérek, gerendák, födémek, koszorúk, vasbeton
lemezek betonozása)
- 1576 m2 teherhordó falazat készítése
- 1071m2 válaszfal készítése
- 6280 m2 oldalfalvakolat készítése
- 1443 m2 vékonyvakolat, színvakolat készítése
- 574 m2 látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése
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- 683 m2 beltéri falburkolatok (csempeburkolatok) készítése
- 1353 m2 padlólap burkolatok készítése
- 504 m2 PVC burkolat fektetése
- 107 db új fa beltéri nyílászáró elhelyezése
- 260 m2 nagytáblás homlokzatburkolat szerelése
- 15 db új alumínium kültéri nyílászáró elhelyezése
- 35 db új műanyag kültéri nyílászáró elhelyezése
- 7025 m2 belső diszperziós falfestés készítése
- 1550 m2 belső, mosható, vízálló falfestés készítése
- 2007 m2 talajnedvesség elleni szigetelés készítése
- 1773 m2 csapadékvíz elleni szigetelés készítése vízszintes és függőleges felületen (lapostetőn (alsó-felső
réteg) és attikafalon)
- 1805 m2 zöldtető készítése
- 1307 m2 lapostető hőszigetelése (egyenes rétegrendű, extenzív zöldtetőn, expandált polisztirolhab és
kőzetgyapot lemezzel)
- 1067 m2 külső homlokzati fal hőszigetelése átszellőztetett homlokzatburkolat alatti kőzetgyapot
lemezzel és vékonyvakolat alatt expandált polisztirolhab lemezzel
- 207 m2 külső homlokzati lábazati fal hőszigetelése
- 1361 m2 padló hőszigetelés
- 701 m2 térburkolat készítése (különböző méretű és vastagságú idomkövekből)
- 1716 m2 talajelőkészítése növénytelepítéshez
- az épületek erősáramú hálózatának kiépítése
- tűzjelző rendszer kiépítése
- gyengeáramú rendszerek kiépítése (informatikai rendszer, kamera rendszer, behatolásjelző rendszer,
beléptetés és kaputelefon rendszer)
- épületen belüli közmű alapvezetékek kiépítése
- külső épületen kívüli közművezetékek kiépítése
- gyermek pancsolók és vízpermetezők kiépítése, telepítése
- hővisszanyerős szellőzőrendszer kiépítése
- fűtés-hűtés kiépítése 7 db levegő-víz hősszivattyúval
- padlófűtés és mennyezet fűtés-hűtés kiépítése
- 41,44 kWp/41kVA teljesítményű napelemes rendszer telepítése lapostetőn
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
A tárgyi építési beruházás építési hatósági engedélyköteles.
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, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
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Dátum: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M/1: Ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan,ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, szerződésszerűen teljesített
a) min. 1000 m2 szigetelésre, és
b) min. 70 db nyílászáró cserére és/vagy nyílászáró beépítésre, és
c) min. 20 kWp teljesítményű napelemes rendszer létesítésére és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával/
referenciákkal.
Az a) és b) alpontban elvárt referenciakövetelmények alpontonként adott esetben 1 vagy több, max. 5
kivitelezésen elvégzett munka igazolásával teljesíthetők. A c) alpontban elvárt referenciakövetelmény 1
kivitelezésen elvégzett munka igazolásával teljesíthető.
M/2: AT műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan,ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-É(Építési szakterület) kódú fel.műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű
végzettséggel és gyakorlati idővel,így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építészmérnök vagy
okleveles építőmérnök végzettséggel,vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és építészmérnök vagy
építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel
b) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-ÉV(Építményvillamossági szakterület)kódú fel.műszaki vezetői
jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű
végzettséggel és gyakorlati idővel,így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles villamosmérnök
végzettséggel,vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és villamosmérnök végzettséggel rendelkező
szakemberrel
c) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013.Korm.r.szerinti MV-ÉG(Építménygépészeti szakterület)kódú fel.műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű
végzettséggel és gyakorlati idővel,így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles gépészmérnök
épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány végzettséggel
vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és gépészmérnök épületgépész szakirány végzettséggel rendelkező
szakemberrel.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető,az előírt végzettséggel,képzettséggel egyenértékű
végzettséget,képzettséget is elfogadja Ajánlatkérő.
Továbbá Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot is elfogadja. (Figyelem!
Amennyiben a bemutatott szakember az Ajánlattevő munkavállalója,tagja,vagy cégvezetője, úgy az
igazolás az Ajánlattevő saját igazolásának számít.Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott(megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan
foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt),úgy a szakember alvállalkozónak minősül,mivel a bemutatott
szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.)AK felhívja a figyelmet,hogy a bemutatott szakemberek
tekintetében az FMV névjegyzéki jogosultság igazolását(bejegyző határozat csatolását vagy regisztrációs
szám megadását)is elfogadja AK a végzettségre és gyakorlati időre vonatkozó minimumkövetelmény
igazolásaként a szakmai önéletrajz csatolása mellett.
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Amennyiben a bemutatott szakemberek kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll
fenn,azt legkésőbb a szerződéskötés időpontjára kell igazolni.
Helyesen:
M/1: Ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan,ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, szerződésszerűen teljesített
a) min. 1000 m2 szigetelésre, és
b) min. 70 db nyílászáró cserére és/vagy nyílászáró beépítésre, és
c) min. 20 kWp teljesítményű napelemes rendszer létesítésére és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával/
referenciákkal.
Az a) és b) alpontban elvárt referenciakövetelmények alpontonként adott esetben 1 vagy több, max. 5
kivitelezésen elvégzett munka igazolásával teljesíthetők. A c) alpontban elvárt referenciakövetelmény 1
kivitelezésen elvégzett munka igazolásával teljesíthető.
M/2: AT műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan,ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-É(Építési szakterület) kódú fel.műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű
végzettséggel és gyakorlati idővel,így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építészmérnök vagy
okleveles építőmérnök végzettséggel,vagy 5 év szakmai gyakorlati idővel és építészmérnök vagy
építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel
b) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló 266/2013.Korm.r.szerinti MV-ÉV(Építményvillamossági szakterület)kódú fel.műszaki vezetői
jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű
végzettséggel és gyakorlati idővel,így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles villamosmérnök vagy
okleveles biztonságtechnikai mérnök végzettséggel,vagy 5 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles
mechatronikai mérnök vagy villamosmérnök vagy biztonságtechnikai mérnök vagy mechatronikai mérnök
végzettséggel rendelkező szakemberrel
c) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013.Korm.r.szerinti MV-ÉG(Építménygépészeti szakterület)kódú fel.műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű
végzettséggel és gyakorlati idővel,így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles gépészmérnök
épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány végzettséggel
vagy 5 év szakmai gyakorlati idővel és gépészmérnök épületgépész szakirány vagy energetikai mérnök
épületenergetika szakirány végzettséggel rendelkező szakemberrel.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető,az előírt végzettséggel,képzettséggel egyenértékű
végzettséget,képzettséget is elfogadja Ajánlatkérő.
Továbbá Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot is elfogadja. (Figyelem!
Amennyiben a bemutatott szakember az Ajánlattevő munkavállalója,tagja,vagy cégvezetője, úgy az
igazolás az Ajánlattevő saját igazolásának számít.Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott(megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan
foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt),úgy a szakember alvállalkozónak minősül,mivel a bemutatott
szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.)AK felhívja a figyelmet,hogy a bemutatott szakemberek
tekintetében az FMV névjegyzéki jogosultság igazolását(bejegyző határozat csatolását vagy regisztrációs
szám megadását)is elfogadja AK a végzettségre és gyakorlati időre vonatkozó minimumkövetelmény
igazolásaként a szakmai önéletrajz csatolása mellett.
Amennyiben a bemutatott szakemberek kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll
fenn,azt legkésőbb a szerződéskötés időpontjára kell igazolni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
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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: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő – tekintettel arra, hogy egyes kérdések megválaszolása eredményeként a közbeszerzési
dokumentumokat módosította – a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi határidőt
módosítja.
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
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BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9267/2022)
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 Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23007266242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anita
Telefon: +36 306274849
E-mail: ekr@bmsksport.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Debreceni SZC napelemes rsz. kiépítése
Hivatkozási szám: EKR000484822021
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: Debreceni SZC napelemes rsz. kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45261215-4

További tárgyak:

45300000-0
45320000-6
45321000-3
45331000-6

Kiegészítő szójegyzék
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45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Szakképzési Centrum Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola épülete
4027 Debrecen, Vénkert u. 2. Hrsz.: 20145.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020
programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás
tárgya a „Debreceni Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola
energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00074 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak
megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Debreceni Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző
Iskola, 4027 Debrecen Vénkert u. 2. HRSZ 20145 épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő
technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók
nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős
hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás I. ütemében megvalósult a külső nyílászárók cseréje,
külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelése, fűtési rendszer korszerűsítése, a hatályos 7/2006.
(IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel. A II. ütem, azaz a jelen közbeszerzés műszaki
tartalma egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítése, törekedve az
üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló
szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és
a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található
csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati
nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását,
termoszelepek beépítését. Telepíteni szükséges megújuló energiafelhasználó rendszert.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység mennyiségei:
Megújuló energiafelhasználás kialakítása:
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 38,61 kWp (117 db 330 Wp napelem)
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek
ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte
fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen
az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok
egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00074
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 020 - 045741
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési Szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/01/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12459360209
Postai cím: Vámospércsi Út 44.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: hiba@outsys.hu
Telefon: +36 306554534
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: 15668356 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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

Fő tárgy:

45261215-4

További tárgyak:

45300000-0

Kiegészítő szójegyzék

45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Szakképzési Centrum Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola épülete
4027 Debrecen, Vénkert u. 2. Hrsz.: 20145.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020
programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás
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tárgya a „Debreceni Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola
energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00074 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak
megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Debreceni Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző
Iskola, 4027 Debrecen Vénkert u. 2. HRSZ 20145 épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő
technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók
nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős
hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás I. ütemében megvalósult a külső nyílászárók cseréje,
külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelése, fűtési rendszer korszerűsítése, a hatályos 7/2006.
(IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel. A II. ütem, azaz a jelen közbeszerzés műszaki
tartalma egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítése, törekedve az
üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló
szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és
a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található
csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati
nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását,
termoszelepek beépítését. Telepíteni szükséges megújuló energiafelhasználó rendszert.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység mennyiségei:
Megújuló energiafelhasználás kialakítása:
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 38,61 kWp (117 db 330 Wp napelem)
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek
ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
(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: 94
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: 16288356
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12459360209
Postai cím: Vámospércsi Út 44.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
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Ország: Magyarország
E-mail: hiba@outsys.hu
Telefon: +36 306554534
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás oka és tartalma:
1. Pótmunka megrendelése a Kbt. 141.§ (2) bek. alapján
Meglévő villámvédelmi rendszer földelő elemeinek cseréje
A módosítás jellege: pótmunka megrendelése.
Indok: A kivitelezés során végzett feltáró vizsgálatkor kiderült, hogy az épületen kb. 150 cm magasságban
elhelyezett revíziós ajtók alatti részen, a hőszigeteléssel eltakart szakaszokon, illetve a földben a korábbi
villámvédelmi rendszer földelő elemeit nem cserélték, azok élettartam nem meghatározható, teljesen
elkorrodáltak, a villámvédelmi mérések alapján feladatukat nem képesek ellátni.
A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a Szerződés szerinti feladatok átvétele nem lehetséges megfelelő
villámvédelmi tanúsítás nélkül. Fentiekre tekintettel a villámvédelmi rendszert érintő pótmunka nélkül az
eredeti szerződéses feladatok nem fejezhetőek meg maradéktalanul.
Árhatás: nettó 620.000,- Ft növekedés
2. Pótmunka megrendeléséhez kapcsolódó végteljesítési határidő módosítása a Kbt. 141.§ (3) bek. alapján
A pótmunkák elvégzéséhez szükséges időtartam: a pótmunka megrendelését követő (jelen
szerződésmódosítás hatálybalépése) 4 munkanap.
Közbeszerzési- jogi indokolás:
A Kbt. 141. § (2) bek. szerint „A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül
– új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték
növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét
sem:
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) (…) építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.”
A Kbt. 141. § (3) bek. szerint „A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a
szerződés értékének
változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire,
amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra
akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint
indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült
értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”
Jelen módosítás eredményeként a Szerződésben szereplő ellenérték változása az uniós értékhatárt nem
éri el, valamint az eredeti szerződéses érték 15%-át el nem érő mértékben növekszik (3,96%.) – ennek
megfelelően az Eljárás során alkalmazott eljárásrendet vagy típust sem érinti a változás.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez a Szerződéssel elérendő eredmény nem változik.
A határidőváltoztatás összefügg az ellenérték változásával
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.05.02.
VII.2.2) A módosítás okai
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Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 1. Pótmunka megrendelése a Kbt. 141.§ (2) bek. alapján
Meglévő villámvédelmi rendszer földelő elemeinek cseréje
A módosítás jellege: pótmunka megrendelése.
Indok: A kivitelezés során végzett feltáró vizsgálatkor kiderült, hogy az épületen kb. 150 cm magasságban
elhelyezett revíziós ajtók alatti részen, a hőszigeteléssel eltakart szakaszokon, illetve a földben a korábbi
villámvédelmi rendszer földelő elemeit nem cserélték, azok élettartam nem meghatározható, teljesen
elkorrodáltak, a villámvédelmi mérések alapján feladatukat nem képesek ellátni.
A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a Szerződés szerinti feladatok átvétele nem lehetséges megfelelő
villámvédelmi tanúsítás nélkül. Fentiekre tekintettel a villámvédelmi rendszert érintő pótmunka nélkül az
eredeti szerződéses feladatok nem fejezhetőek meg maradéktalanul.
Árhatás: nettó 620.000,- Ft növekedés
2. Pótmunka megrendeléséhez kapcsolódó végteljesítési határidő módosítása a Kbt. 141.§ (3) bek. alapján
A pótmunkák elvégzéséhez szükséges időtartam: a pótmunka megrendelését követő (jelen
szerződésmódosítás hatálybalépése) 4 munkanap.
Közbeszerzési- jogi indokolás:
A Kbt. 141. § (2) bek. szerint „A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül
– új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték
növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét
sem:
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) (…) építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.”
A Kbt. 141. § (3) bek. szerint „A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a
szerződés értékének
változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire,
amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra
akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint
indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült
értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”
Jelen módosítás eredményeként a Szerződésben szereplő ellenérték változása az uniós értékhatárt nem
éri el, valamint az eredeti szerződéses érték 15%-át el nem érő mértékben növekszik (3,96%.) – ennek
megfelelően az Eljárás során alkalmazott eljárásrendet vagy típust sem érinti a változás.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez a Szerződéssel elérendő eredmény nem változik.
A határidőváltoztatás összefügg az ellenérték változásával
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)
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Érték áfa nélkül: 15668356 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 16288356 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
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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9378/2022)
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: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépi eszközök és tartozékaik beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001041662018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42670000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kisgépek és géptartozékok beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42670000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. budapesti telephelyei, melyek a közbeszerzési
dokumentumokban kerülnek részletezésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Kisgépek és géptartozékok beszerzése adásvételi szerződés keretében.
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Tapasztalati mennyiség: 7 570 mennyiségi egység/12 hónap
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében
szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek
szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10%-ával megegyező
mértékben, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön
megállapodása alapján rendelhetők meg.
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező ártáblázat
tartalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen
előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 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: 2019 /S 144 - 355741
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Kisgépek és géptartozékok beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/07/10 (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: Förch Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77172606
Postai cím: Fehér Út 1/B. B.lh. V./535.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1104
Ország: Magyarország
E-mail: info@foerch.hu
Telefon: +36 22348348
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22348355
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: 75960000 Pénznem: HUF
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás 2022. május 3-án került aláírásra. A szerződés a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján
került módosításra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (2)-(7)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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):

42670000-3
Fő szójegyzék

Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:

42670000-3

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. budapesti telephelyei, melyek a közbeszerzési
dokumentumokban kerülnek részletezésre.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kisgépek és géptartozékok beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Tapasztalati mennyiség: 7 570 mennyiségi egység/12 hónap
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében
szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek
szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10%-ával megegyező
mértékben, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön
megállapodása alapján rendelhetők meg.
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező ártáblázat
tartalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen
előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 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: 75960000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Förch Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77172606
Postai cím: Fehér Út 1/B. B.lh. V./535.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1104
Ország: Magyarország
E-mail: info@foerch.hu
Telefon: +36 22348348
Internetcím(ek): (URL) www.foerch.hu
Fax: +36 22348355
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés keretösszege nem változik. A szerződésmódosítás nem érint értékelési szempont szerinti
szerződéses feltételt. A szerződés 1.3 pontja lehetővé teszi a szerződés 1. sz. mellékletének a szerződés
tárgykörébe illő tétellel való kiegészítését. A szerződés 1. sz. melléklete a szerződés 1.3. pontja alapján
kerül kiegészítésre.
A szerződés a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján került módosításra.
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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: A budapesti közösségi közlekedési infrastruktúrához tartozó
ingatlanokban végzett munkavégzéshez nélkülözhetetlen a szerződés tárgya szerinti gépi eszközök
beszerzése. A szükséges gépi eszközöket a szerződéses partner tudja megfelelő minőségben 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: 75960000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 75960000 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
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Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9569/2022)
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: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18408377
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Építési karbantartási munkák (10 rész) KE-19/2019
Hivatkozási szám: EKR000856742019
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: Észak-Pesti HÜK-Bp XIV, XVI. kerület
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45231100-6
45231112-3
45231300-8
45232100-3

Kiegészítő szójegyzék
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45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV., XVI. kerületek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
10. rész: Észak-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest XIV., XVI. kerületek.
A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót ivóvíz
csőhálózati munkák teljes körű elvégzésére:
• ütemezhető, nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások:
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),
• ivóvíz csőhálózati karbantartások:
o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),
• új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák:
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),
• új tűzcsap telepítések:
o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),
• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötővezeték cserék, szerelvénycserék, stb.):
o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás).
További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként.
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Ajánlatkérő a keretszerződést határozatlan időre köti, nettó 166 000 000 Ft keretösszegben.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha az egyedi megrendelések összértéke
eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült.
Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.
(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek
igazolni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 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: 2020 /S 061 - 146491
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 10 Elnevezés: Észak-Pesti HÜK-Bp XIV, XVI. kerület
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/06 (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: Közmű Plusz Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60844042
Postai cím: Döntő Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@kozmuplusz.hu
Telefon: +36 204968379
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: ATP Közműépítő Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95584267
Postai cím: Pacsirtamező Utca 65
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
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E-mail:
Telefon: +36 202539513
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: 166000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás 10. részében megkötött szerződés az alábbiak szerint módosult.
A szerződés 5.5 hivatkozott pontjára tekintettel 2022. április 01. napjával az egységárak 15% mértékű
áremelése, a szerződés keretösszegének változása nélkül.
2019.07.24 napján indított, uniós nyílt közbeszerzési eljárás (EKR000856742019) ajánlatának
összeállításakor, még nem volt előre látható az építőiparban tapasztalható rendkívüli anyag és díjra
vonatkozó, valamint az üzemanyagok tekintetében is jelentős áremelkedési mérték.
A jelen szerződésmódosítás a keretszerződés 5.5. pontjára tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 141. § 4. bekezdés C. pontján alapul. A szerződésmódosítás mértéke nem haladja, meg az
uniós értékhatárt továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellégéhez.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2022. 03. 30
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.
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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:
2022/05/10 (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

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45231100-6

Kiegészítő szójegyzék

45231112-3
45231300-8
45232100-3
45233228-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV., XVI. kerületek.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
10. rész: Észak-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest XIV., XVI. kerületek.
A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót ivóvíz
csőhálózati munkák teljes körű elvégzésére:
• ütemezhető, nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások:
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),
• ivóvíz csőhálózati karbantartások:
o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),
• új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák:
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o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),
• új tűzcsap telepítések:
o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),
• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötővezeték cserék, szerelvénycserék, stb.):
o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás).
További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként.
Ajánlatkérő a keretszerződést határozatlan időre köti, nettó 166 000 000 Ft keretösszegben.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha az egyedi megrendelések összértéke
eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült.
Felhívásban valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás valamint KD
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015.
(X.30.)K.r.46.§(3)bek. alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek
igazolni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 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: 166000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Közmű Plusz Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60844042
Postai cím: Döntő Utca 12
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@kozmuplusz.hu
Telefon: +36 204968379
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: ATP Közműépítő Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95584267
Postai cím: Pacsirtamező Utca 65
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 202539513
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 5.5 hivatkozott pontjára tekintettel az egységárak 15% mértékű áremelése, a szerződés
keretösszegének változása nélkül.
2019.07.24 napján indított, uniós nyílt közbeszerzési eljárás (EKR000856742019) ajánlatának
összeállításakor, még nem volt előre látható az építőiparban tapasztalható rendkívüli anyag és díjra
vonatkozó, valamint az üzemanyagok tekintetében is jelentős áremelkedési mérték.
A jelen szerződésmódosítás a keretszerződés 5.5. pontjára tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 141. § 4. bekezdés C. pontján alapul. A szerződésmódosítás mértéke nem haladja, meg az
uniós értékhatárt továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellégéhez.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A keretszerződés értéke, a szerződés módosítás után nem változott.
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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

447

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: 2019-ben indított Kbt Második rész 81 § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
(EKR000856742019) ajánlatának összeállításakor, még nem volt előre látható a 2021-ben bekövetkezett,
az építőiparban tapasztalható rendkívüli anyag és díjra vonatkozó, valamint az üzemanyagok
tekintetében is jelentős áremelkedési mérték. A jelen szerződésmódosítás a keretszerződés 5.5. pontjára
tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § 4. bekezdés C. pontján alapul. A
szerződésmódosítás mértéke nem haladja, meg az uniós értékhatárt továbbá a módosítás nem változtatja
meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellégéhez. A Kbt. 141. § (4) bekezdés
c) pontja értelmében c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: ca) a módosítást olyan
körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem
haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A keretszerződés értéke, a szerződés módosítás után nem változott.
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: 166000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 166000000 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
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Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9571/2022)
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: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18408377
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kubikus és burkolathelyreállítási munkák elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000911502019
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: Bp IV.XV. Kisoroszi, Pócsm.,SZM. Dunabogdány kubik
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest IV., XV. kerületek, Kisoroszi, Pócsmegyer,
Szigetmonostor, Dunabogdány.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót
alépítményi és kapcsolódó munkák elvégzésére:
• sürgős, vízfolyásos, és nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• ütemezhető, vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• ütemezhető, nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• ivóvíz csőhálózati karbantartások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• új tűzcsap telepítések
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötővezeték cserék, szerelvénycserék, stb.)
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• nyomvonalas ivóvíz csőhálózati beruházások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• távhővezetéki rendszeren felmerülő ütemezhető hibajavítások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás
További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként.
Ajánlatkérő a keretszerződést határozatlan időre köti, nettó 92.000.000.- HUF keretösszegben.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített
időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi
megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és
ellenszolgáltatása teljesült.
(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
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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 062 - 149359
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 17 Elnevezés: Bp IV.XV. Kisoroszi, Pócsm.,SZM. Dunabogdány kubik
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Közmű Plusz Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60844042
Postai cím: Döntő Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@kozmuplusz.hu
Telefon: +36 204968379
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: ATP Közműépítő Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95584267
Postai cím: Pacsirtamező Utca 65
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 202539513
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: 92000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás 17. részében megkötött szerződésben, (Közmű Plusz Kft - ATP KÖZMŰÉPÍTŐ Kft ) 2022 április 15.
napjától a keretszerződés szerződés hivatkozott pontjára tekintettel a rezsióradíj 15% mértékű áremelése,
a szerződés keretösszegének változása nélkül.
A keretszerződés értéke, a szerződés módosítás után nem változott.
A szerződés módosításának dátuma: 2022. április 15.
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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:
2022/05/10 (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: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest IV., XV. kerületek, Kisoroszi, Pócsmegyer,
Szigetmonostor, Dunabogdány.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót
alépítményi és kapcsolódó munkák elvégzésére:
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• sürgős, vízfolyásos, és nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• ütemezhető, vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• ütemezhető, nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• ivóvíz csőhálózati karbantartások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• új tűzcsap telepítések
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötővezeték cserék, szerelvénycserék, stb.)
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• nyomvonalas ivóvíz csőhálózati beruházások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• távhővezetéki rendszeren felmerülő ütemezhető hibajavítások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás
További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként.
Ajánlatkérő a keretszerződést határozatlan időre köti, nettó 92.000.000.- HUF keretösszegben.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített
időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi
megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és
ellenszolgáltatása teljesült.
(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: 92000000
Pénznem: HUF
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A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ATP Közműépítő Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95584267
Postai cím: Pacsirtamező Utca 65
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 202539513
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Közmű Plusz Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60844042
Postai cím: Döntő Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@kozmuplusz.hu
Telefon: +36 204968379
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):
Az eljárás 17. részében megkötött szerződésben, (Közmű Plusz Kft - ATP KÖZMŰÉPÍTŐ Kft ) 2022 április 15.
napjától a keretszerződés szerződés hivatkozott pontjára tekintettel a rezsióradíj 15% mértékű áremelése,
a szerződés keretösszegének változása nélkül.
A keretszerződés értéke, a szerződés módosítás után nem változott.
A szerződés módosításának dátuma: 2022. április 15.
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: 2019.07.30 napján indított, uniós nyílt közbeszerzési eljárás (EKR000911502019)
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ajánlatának összeállításakor, még nem volt előre látható az építőiparban tapasztalható rendkívüli anyag és
díjra vonatkozó, valamint az üzemanyagok tekintetében is jelentős áremelkedési mérték.
A jelen szerződésmódosítás a keretszerződés 5.5. pontjára tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 141. § 4. bekezdés C. pontján alapul. A szerződésmódosítás mértéke nem haladja, meg az
uniós értékhatárt továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellégéhez.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
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: 92000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 92000000 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
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Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény (9549/2022)
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: Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62073554
Postai cím: Rákóczi Utca 58-64
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Dede Adél
Telefon: +36 52273135
E-mail: hgszi@hgszi.hu
Fax: +36 52273135
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hgszi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmezési alapanyagok beszerzése 14 részben
Hivatkozási szám: EKR001132502020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Friss zöldségek beszerzése
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

15331100-8

További tárgyak:
03220000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2.
4200 Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 2-4.
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143.
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4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 15.
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
9.rész Friss Zöldségek, gyümölcsök beszerzése a HGSZI részére keretszerződés alapján
Megnevezés / teljes éves mennyiség
Alma 5.000kg
Alma 10.000kg
Alma 2.000kg
Banán 8.848kg
Földieper 882kg
Görögdinnye 80kg
Gránátalma 20kg
Körte 2.925kg
Kiwi 58kg
Lime 2kg
Mandarin 4.343kg
Őszibarack 653kg
Sárgabarack 55kg
Narancs 3.184kg
Nektarin 990kg
Citrom 236kg
Cseresznye 135kg
Szilva 830kg
Szőlő 1.038kg
Burgonya 15.000kg
Burgonya 13.000kg
Brokkoli 10kg
Cékla friss 1.010kg
Cukkíni friss 173kg
Fejes káposzta 4.922kg
Fokhagyma 257kg
Gomba friss 10kg
Petrezselyem gyökér 1.487kg
Jégsaláta 54db
gyömbér 0,20kg
Kapor csomós 191db
Karalábé 2.206db
Karalábé 409kg
Karfiol 135kg
Kelkáposzta 2.673kg
Lilakáposzta 2.044kg
Lilahagyma 424kg
Medvehagyma 7csomag
Padlizsán 414kg
Zöldpaprika 1 631kg
Kápia paprika 383kg
Pritamin paprika 448kg
Paradicsom 1.897kg
Petrezselyem zöld 327csomag
Póréhagyma 35kg
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Póréhagyma 454db
Jégcsap retek 427kg
Retek /csomós/ 737csomag
Fejes saláta 621db
Feketeretek 46kg
Sárgarépa 4.215kg
Savanyított káposzta (fej, apró) 2.488kg
SNIDLING 1kg
SUTOTOK KG 115kg
Kígyóuborka 3.882kg
Vöröshagyma 2.734kg
Zeller gumó 613db
Zeller gumó 956kg
Zellerzöld 40csomag
Zöldhagyma csomós 1.061csomag
Dióbél 200kg
Mák 90kg
Fenti mennyiség összesen:
102.795kg/év különböző zöldség, gyümölcsféle,
4.139 db/év különböző zöldség, gyümölcsféle,
2.172 csomag/év különböző zöldség, gyümölcsféle.
A megadott mennyiségektől + 30 %-os mennyiségi eltérés lehetséges (opció).
Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza. A részben meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások.
A terméklista megnevezés és megjegyzés oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni
nem lehet. Az egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket
elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak
típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő
feladata.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.
(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: 2021 /S 036 - 089861
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2021/9rész Rész száma: 9 Elnevezés: Friss zöldségek beszerzése
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: HUNNIA SAJT STÚDIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37947785
Postai cím: Ady Endre Utca 31
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail: hodosi.hunnia@gmail.com
Telefon: +36 309678301
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: 158555202 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen szerződésmódosítás az EKR001132502020 azonosítószámú eljárás 9.ajánlati része tekintetében kerül
feladásra.
A 9.rész 2.sz. szerződés módosítása aláírásának napja 2022. április 25..
Az EKR sajátosságai miatt csak egymás után lehet feladni a további 1-2-3-4-5-11-13 részek 2.sz.
szerződésmódosítási hirdetményeit.
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):
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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:
2022/05/10 (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):

15000000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15331100-8

További tárgyak:
03220000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2.
4200 Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 2-4.
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143.
4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 15.
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 21.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
9.rész Friss Zöldségek, gyümölcsök beszerzése a HGSZI részére keretszerződés alapján
Megnevezés / teljes éves mennyiség
Alma 5.000kg
Alma 10.000kg
Alma 2.000kg
Banán 8.848kg
Földieper 882kg
Görögdinnye 80kg
Gránátalma 20kg
Körte 2.925kg
Kiwi 58kg
Lime 2kg
Mandarin 4.343kg
Őszibarack 653kg
Sárgabarack 55kg
Narancs 3.184kg
Nektarin 990kg
Citrom 236kg
Cseresznye 135kg
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Szilva 830kg
Szőlő 1.038kg
Burgonya 15.000kg
Burgonya 13.000kg
Brokkoli 10kg
Cékla friss 1.010kg
Cukkíni friss 173kg
Fejes káposzta 4.922kg
Fokhagyma 257kg
Gomba friss 10kg
Petrezselyem gyökér 1.487kg
Jégsaláta 54db
gyömbér 0,20kg
Kapor csomós 191db
Karalábé 2.206db
Karalábé 409kg
Karfiol 135kg
Kelkáposzta 2.673kg
Lilakáposzta 2.044kg
Lilahagyma 424kg
Medvehagyma 7csomag
Padlizsán 414kg
Zöldpaprika 1 631kg
Kápia paprika 383kg
Pritamin paprika 448kg
Paradicsom 1.897kg
Petrezselyem zöld 327csomag
Póréhagyma 35kg
Póréhagyma 454db
Jégcsap retek 427kg
Retek /csomós/ 737csomag
Fejes saláta 621db
Feketeretek 46kg
Sárgarépa 4.215kg
Savanyított káposzta (fej, apró) 2.488kg
SNIDLING 1kg
SUTOTOK KG 115kg
Kígyóuborka 3.882kg
Vöröshagyma 2.734kg
Zeller gumó 613db
Zeller gumó 956kg
Zellerzöld 40csomag
Zöldhagyma csomós 1.061csomag
Dióbél 200kg
Mák 90kg
Fenti mennyiség összesen:
102.795kg/év különböző zöldség, gyümölcsféle,
4.139 db/év különböző zöldség, gyümölcsféle,
2.172 csomag/év különböző zöldség, gyümölcsféle.
A megadott mennyiségektől + 30 %-os mennyiségi eltérés lehetséges (opció).
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Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza. A részben meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások.
A terméklista megnevezés és megjegyzés oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni
nem lehet. Az egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket
elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak
típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő
feladata.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba
hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.
(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: 187940974
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: HUNNIA SAJT STÚDIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37947785
Postai cím: Ady Endre Utca 31
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail: hodosi.hunnia@gmail.com
Telefon: +36 309678301
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 között Szállítási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) került aláírásra 2021. január 28. napján. Mely
Szerződés 2021.
december 29. napján (1. alkalommal) módosításra került.
A szerződés módosítására a Szerződés 1. pontjában foglalt 6 és 7. bekezdései, annak 5. pontjának 1.
bekezdése valamint a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján közös megegyezéssel kerül sor.
Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap
fennállását és a
következőket állapították meg.
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A Kbt. 141. § (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:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
Felek kijelentik, hogy a módosítás indokoló előre nem látható körülmények
-energia árak előre nem látható emelkedése,
-forint/euro árfolyam előre nem látható emelkedése,
-üzemanyag árak előre nem látható emelkedése,
-előállítási költségek (műtrágya) előre nem látható emelkedése,
-import áruk előre nem látható emelkedése.
Eladó mindent megtett egyéb helyettesítő, egyenértékű termék beszerzése, új beszerzési piac
felkutatására – azonban ezen termékek árában is előre nem látható piaci áremelkedést tapasztalt.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
Felek kijelentik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellegéhez
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
Áremelkedés:
Eredeti érték áfa nélkül: 30.491.385,- HUF/év
Érték az 1.sz. szerződésmódosítást követően
Érték áfa nélkül: 33.529.735,- HUF/év
Érték a 2.sz. szerződésmódosítást követően
Érték áfa nélkül: 40.274.430,- HUF/év
Az eredeti árhoz képest a növekedés mértéke 132,08 % (azaz 32,08 % mely nem haladja meg az eredeti
szerződés értékének 50%-át).
A Felek az egységárakat 2022. április 25. napjával módosítják (csak a szerződés ellenértéke változott).
Áremelkedés:
Eredeti érték áfa nélkül: 30.491.385,- HUF/év
Érték az 1.sz. szerződésmódosítást követően
Érték áfa nélkül: 33.529.735,- HUF/év
Érték a 2.sz. szerződésmódosítást követően
Érték áfa nélkül: 40.274.430,- HUF/év
Az eredeti árhoz képest a növekedés mértéke 132,08 % (azaz 32,08 % mely nem haladja meg az eredeti
szerződés értékének 50%-át).
A szerződés/rész eredeti összértéke (mely a 30%-os opciós mértéket is magában foglalja): 158.555.202,HUF
A szerződés/rész végleges összértéke 2.sz. módosítást követően (mely a 30%-os opciós mértéket is
magában foglalja): 187.940.974,- HUF
III. A szerződésmódosítás tartalma
A szerződésmódosítás 2022. április 25. napjával hatályos.
A Szerződés 3.1. pontja az 1.sz. módosítást követően:
3. Vételi ár, fizetési feltételek
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a tényleges megrendelések alapján teljesített termékek a Vevő
telephelyeire történő leszállításáért Vevő vételár megfizetésére köteles. A tényleges megrendelések
alapján teljesített termékek a Vevő telephelyeire történő leszállításáért Vevő mindösszesen a 9. rész
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tekintetében nettó 43.588.656,- Ft, azaz negyvenhárommillió-ötszáznyolcvannyolcezer-hatszázötvenhat
forint + Áfa /év keretösszeggel rendelkezik.
A Szerződés 3.1. pontja a 2.sz. módosítást követően:
3. Vételi ár, fizetési feltételek
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a tényleges megrendelések alapján teljesített termékek a Vevő
telephelyeire történő leszállításáért Vevő vételár megfizetésére köteles. A tényleges megrendelések
alapján teljesített termékek a Vevő telephelyeire történő leszállításáért Vevő mindösszesen a 9. rész
tekintetében nettó 52.356.759,- Ft, azaz ötvenkétmillió-háromszázötvenhatezer-hétszázötvenilenc forint +
Áfa /év keretösszeggel rendelkezik.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítására a Szerződés 1. pontjában foglalt 6 és 7.
bekezdései, annak 5. pontjának 1. bekezdése valamint a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján közös
megegyezéssel kerül sor.
Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap
fennállását és a
következőket állapították meg.
A Kbt. 141. § (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:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
Felek kijelentik, hogy a módosítás indokoló előre nem látható körülmények
-energia árak előre nem látható emelkedése,
-forint/euro árfolyam előre nem látható emelkedése,
-üzemanyag árak előre nem látható emelkedése,
-előállítási költségek (műtrágya) előre nem látható emelkedése,
-import áruk előre nem látható emelkedése.
Eladó mindent megtett egyéb helyettesítő, egyenértékű termék beszerzése, új beszerzési piac
felkutatására – azonban ezen termékek árában is előre nem látható piaci áremelkedést tapasztalt.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
Felek kijelentik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellegéhez
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
Áremelkedés:
Eredeti érték áfa nélkül: 30.491.385,- HUF/év
Érték az 1.sz. szerződésmódosítást követően
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Érték áfa nélkül: 33.529.735,- HUF/év
Érték a 2.sz. szerződésmódosítást követően
Érték áfa nélkül: 40.274.430,- HUF/év
Az eredeti árhoz képest a növekedés mértéke 132,08 % (azaz 32,08 % mely nem haladja meg az eredeti
szerződés értékének 50%-át).
A Felek az egységárakat 2022. április 25. napjával módosítják (csak a szerződés ellenértéke változott).
Áremelkedés:
Eredeti érték áfa nélkül: 30.491.385,- HUF/év
Érték az 1.sz. szerződésmódosítást követően
Érték áfa nélkül: 33.529.735,- HUF/év
Érték a 2.sz. szerződésmódosítást követően
Érték áfa nélkül: 40.274.430,- HUF/év
Az eredeti árhoz képest a növekedés mértéke 132,08 % (azaz 32,08 % mely nem haladja meg az eredeti
szerződés értékének 50%-át).
A szerződés/rész eredeti összértéke (mely a 30%-os opciós mértéket is magában foglalja): 158.555.202,HUF
A szerződés/rész végleges összértéke 2.sz. módosítást követően (mely a 30%-os opciós mértéket is
magában foglalja): 187.940.974,- HUF
III. A szerződésmódosítás tartalma
A szerződésmódosítás 2022. április 25. napjával hatályos.
A Szerződés 3.1. pontja az 1.sz. módosítást követően:
3. Vételi ár, fizetési feltételek
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a tényleges megrendelések alapján teljesített termékek a Vevő
telephelyeire történő leszállításáért Vevő vételár megfizetésére köteles. A tényleges megrendelések
alapján teljesített termékek a Vevő telephelyeire történő leszállításáért Vevő mindösszesen a 9. rész
tekintetében nettó 43.588.656,- Ft, azaz negyvenhárommillió-ötszáznyolcvannyolcezer-hatszázötvenhat
forint + Áfa /év keretösszeggel rendelkezik.
A Szerződés 3.1. pontja a 2.sz. módosítást követően:
3. Vételi ár, fizetési feltételek
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a tényleges megrendelések alapján teljesített termékek a Vevő
telephelyeire történő leszállításáért Vevő vételár megfizetésére köteles. A tényleges megrendelések
alapján teljesített termékek a Vevő telephelyeire történő leszállításáért Vevő mindösszesen a 9. rész
tekintetében nettó 52.356.759,- Ft, azaz ötvenkétmillió-háromszázötvenhatezer-hétszázötvenilenc forint +
Áfa /év keretösszeggel rendelkezik.
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: 158555202 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 187940974 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
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Közintézmények Szolgáltató Irodája (9581/2022)
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: Közintézmények Szolgáltató Irodája
Nemzeti azonosítószám: 15372466209
Postai cím: Dózsa György Utca 17-19.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ulicsné Erdős Erzsébet
Telefon: +36 54402004
E-mail: ulicsne@gmail.com
Fax: +36 54402004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kosziberettyo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerek beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR001576832021
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: Hús, húskészítmények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

15000000-8

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
I. rész: Hús, húskészítmények, 37 tétel, 29.169 kg.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 27.855.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok tájékoztató
jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre álló keretösszeget
maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják.
Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési
dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar Élelmiszerkönyvben
meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az
ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa előre
nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési eljárás
tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül
megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és erre
tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn az adott
tételek vonatkozásában.
(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: 2022 /S 038 - 097975
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hús, húskészítmények
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/10 (éééé/hh/nn)
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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: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12830093209
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@baromfiudvar.hu
Telefon: +36 302485098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
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: 31895950 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022. május 2.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
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Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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

15000000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:
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Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15100000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
I. rész: Hús, húskészítmények, 37 tétel, 29.169 kg.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 27.855.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok tájékoztató
jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre álló keretösszeget
maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják.
Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési
dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar Élelmiszerkönyvben
meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az
ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége,
hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak
teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa előre
nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési eljárás
tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül
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megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és erre
tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn az adott
tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 31895950
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12830093209
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@baromfiudvar.hu
Telefon: +36 302485098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződő felek a szerződés 2. sz. mellékletét képező Ártáblázatot a szerződésmódosítás mellékletét
képező Módosított Ártáblázat szerint módosították.
Szerződő felek rögzítették, hogy a 2022. február 10. napján megkötött Adás-vételi keretszerződés 1.3. és
1.4. pontja szerint meghatározott keretösszeg jelen szerződésmódosítás melléklete alapján módosításra
kerülő egységárak ellenére nem változik, kizárólag a nettó egységárakban történik módosítás.
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) Műszaki tartalmú indokolás
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Szállító 2022. április 26. napján tájékoztatta Megrendelőt, hogy a 2022. február 17. napjától hatályos Adásvételi keretszerződésben meghatározott egységárakat 2022. május 2. napjától előre nem látható okok
miatt kénytelen megemelni, mely okok a következők:
- az infláció havonta eléri a 6 % -ot
- az üzemanyagárak a 7,5 t feletti szállító járműveknél történő jelentős megemelkedése
- energiaköltségek ugrásszerű megemelkedése: az energiaárak több mint 3 szorosára emelkedtek
- beszerzési árak jelentős emelkedése
- csomagoló-anyag költségek emelkedése
- bérköltségek jelentős megemelkedése
- az Ukrán-Orosz háború miatt ellátási hiány keletkezett és ez magával hozta az Euró drasztikus
emelkedését a forinttal szemben
B) Közbeszerzési-jogi indokolás
Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141.
§ (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen Adás-vételi
keretszerződés módosításának a megkötésére, tekintettel arra, hogy az alábbi feltételek maradéktalanul
teljesülnek:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva
nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Jelen szerződésmódosítást érintő indokok az alábbiak:
A szerződésmódosítást érintő, Szállító áremelési kérelmében jelzett műszaki indokok alátámasztják, hogy
a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva
nem láthatott előre (Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpont).
A közbeszerzési eljárásban ugyanakkor bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanazzal
a helyzettel kellett volna szembesülnie, mint a Szállítónak jelen szerződésmódosítás indokai alapján,
erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg, a
sérelemnek még az elvi lehetősége is kizárt.
Megállapítható továbbá, hogy a Szállító által jelzett piaci áremelkedés valóban érzékelhető az élelmiszerpiacon.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: az Adás-vételi keretszerződés módosítása
a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új
elemre nem terjesztette ki, a módosítás egyáltalán nem érintette az Adás-vételi keretszerződés tárgyát, az
változatlan tartalmú maradt (Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpont).
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pont cc) alpont), tekintettel arra, hogy a 2022. február 10. napján szerződő felek Adás-vételi
keretszerződést kötöttek, a szerződés időtartamára már az eljárást megindító Ajánlattételi felhívásban
előre meghatározott, az eredeti szerződés 1.3. és 1.4. pontja szerinti keretösszeg jelen szerződésmódosítás
melléklete alapján módosításra kerülő egységárak ellenére sem változik, kizárólag a nettó egységárakban
történik módosítás.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 31895950 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 31895950 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyarországi Evangélikus Egyház (9526/2022)
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: Magyarországi Evangélikus Egyház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38053904
Postai cím: Üllői Út 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsis István
Telefon: +36 14832260
E-mail: kocsis.istvan@lutheran.hu
Fax: +36 14863554
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.evangelikus.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Rehabilitációs-ápolási szakkórház tervezése
Hivatkozási szám: EKR001112342020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Rehabilitációs-ápolási szakkórház tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

További tárgyak:
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1085 Budapest, Üllői út 24.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

Kiegészítő szójegyzék
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Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyarországi Evangélikus Egyház budapesti rehabilitációs-ápolási szakkórháza
(továbbiakban: Beruházás) tervezési feladatainak ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet,
statika, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológiai tervezés.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély,
hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez
szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által
megadott határidőre, külön térítés nélkül.
Nyertes Ajánlattevő köteles elvégezni a szükséges kiegészítő kutatásokat, felméréseket bármely érintett
szakterület esetében.
A tervezési feladat a következő fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara
és a Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési Fázis
1) Felmérési és Adatgyűjtési Rész
2) Telekegyesítési/ Változási Vázrajz Készítési Rész
3) Szomszédos Épületek Állapotfelmérése Rész
4) Koncepció Terv Készítési Rész
5) Vázlatterv Készítési Rész
II.) Engedélyezési Terv Fázis
III.) Kiviteli Terv Fázis
IV. Közreműködési Fázis (opcionális)
V.) Művezetési Fázis (opcionális)
A tervezett Beruházás a Budapest VII. kerület, Szövetség utca 14–16. (helyrajzi szám: Budapest belterület 33625)
szám alatti ingatlan területén lévő kórházépület felújításával, és a Budapest VII. kerület, Hársfa utca 13–15.
(helyrajzi szám: Budapest belterület 33641) alatti ingatlan területén új kórházépület építésével fog megvalósulni.
A tervezett beruházás eredményeként meg fog újulni a mintegy nettó 3.430 m2 szintterületű Szövetség utca 14–
16. alatti kórházépület, valamint mintegy nettó 12.800 m2 szintterületű új kórházépület fog létrejönni a Hársfa
utca 13–15. alatt ingatlan területén.
(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: 2021 /S 143 - 380837
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Rehabilitációs-ápolási szakkórház tervezése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/07/16 (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
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Hivatalos név: K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13510701
Postai cím: Lórántffy Zsuzsanna Utca 15/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
E-mail: kpluszk@kpluszk.hu
Telefon: +36 14317160
Internetcím(ek): (URL) www.kpluszk.hu
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: 648440000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2022.05.06.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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

71320000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

475

Kiegészítő szójegyzék

71320000-7

További tárgyak:
71322000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1085 Budapest, Üllői út 24.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyarországi Evangélikus Egyház budapesti rehabilitációs-ápolási szakkórháza
(továbbiakban: Beruházás) tervezési feladatainak ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet,
statika, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológiai tervezés.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély,
hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez
szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által
megadott határidőre, külön térítés nélkül.
Nyertes Ajánlattevő köteles elvégezni a szükséges kiegészítő kutatásokat, felméréseket bármely érintett
szakterület esetében.
A tervezési feladat a következő fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara
és a Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
I.) Előkészítési Fázis
1) Felmérési és Adatgyűjtési Rész
2) Telekegyesítési/ Változási Vázrajz Készítési Rész
3) Szomszédos Épületek Állapotfelmérése Rész
4) Koncepció Terv Készítési Rész
5) Vázlatterv Készítési Rész
II.) Engedélyezési Terv Fázis
III.) Kiviteli Terv Fázis
IV. Közreműködési Fázis (opcionális)
V.) Művezetési Fázis (opcionális)
A tervezett Beruházás a Budapest VII. kerület, Szövetség utca 14–16. (helyrajzi szám: Budapest belterület 33625)
szám alatti ingatlan területén lévő kórházépület felújításával, és a Budapest VII. kerület, Hársfa utca 13–15.
(helyrajzi szám: Budapest belterület 33641) alatti ingatlan területén új kórházépület építésével fog megvalósulni.
A tervezett beruházás eredményeként meg fog újulni a mintegy nettó 3.430 m2 szintterületű Szövetség utca 14–
16. alatti kórházépület, valamint mintegy nettó 12.800 m2 szintterületű új kórházépület fog létrejönni a Hársfa
utca 13–15. alatt ingatlan területén.
(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)
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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: 648440000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13510701
Postai cím: Lórántffy Zsuzsanna Utca 15/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
E-mail: kpluszk@kpluszk.hu
Telefon: +36 14317160
Internetcím(ek): (URL) www.kpluszk.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Szerződés IV.1. pontját a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:
„1.1. Megrendelő az Ajánlati Felhívásban tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy a Szerződés teljesítéséhez
szükséges anyagi fedezettel a Közbeszerzési Eljárás megindításának időpontjában nem rendelkezik. Az
1308/2018. (VII.15.) Korm. határozat alapján biztosított forrás a Szerződés teljesítéséhez nem elegendő.
Megrendelő tájékoztatta továbbá az ajánlattevőket, hogy az anyagi fedezet biztosítása érdekében
támogatási kérelmet fog benyújtani Magyarország Kormánya felé.
1.2. Jelen Szerződés a felek aláírását követően a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján az alábbi feltétel
bekövetkezése esetén lép hatályba (feltételes közbeszerzés):
a) Ha a Megrendelő támogatásra irányuló igénye a Szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított
tizenöt (15) hónapon belül nem kerül elfogadásra, vagy az igényeltnél kisebb összegben kerül elfogadásra,
úgy Jelen Szerződés nem lép hatályba, hanem Tervező irányába bármiféle kártérítési, kártalanítási vagy
egyéb térítési kötelezettség nélkül megszűnik.
b) Ha a Megrendelő támogatásra irányuló igénye a szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított
tizenöt (15) hónapon belül elfogadásra kerül, és ezáltal a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet
biztosított, úgy Jelen Szerződés hatályba lép. A hatálybalépés napja, a Megrendelő által történő értesítés
Tervező által történő kézhezvételének napja.
Megrendelő a támogatásról szóló döntés kézhezvételétől, és így a Szerződés teljesítéséhez szükséges
fedezet rendelkezésre állásáról három (3) munkanapon belül írásban köteles értesíteni a Tervezőt.
c) Megrendelő a fenti a)-b) pontokban foglaltak ellenére bármikor jogosult arra, hogy a fenti a)-b)
pontokban foglalt feltételek teljesülésétől eltekintsen, és egyoldalú nyilatkozattal a Szerződést, annak
mindkét fél általi aláírásától számított tizenöt (15) hónapon belül hatályba léptesse, amennyiben
a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet - Megrendelő támogatásra irányuló igényétől
függetlenül - a Közbeszerzési Eljárás megindítását követően Magyarország Kormánya által biztosításra
kerül.
Megrendelő a támogatásról szóló döntés kézhezvételétől, és így a Szerződés teljesítéséhez szükséges
fedezet rendelkezésre állásáról három (3) munkanapon belül írásban köteles értesíteni a Tervezőt.”
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VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 1. A Szerződés - 1.sz. Szerződésmódosítással módosított - IV.1. pontja szerint a
Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltétele a teljes tervezési díj összegének megfelelő összegű,
a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet – Megrendelő támogatási igénye alapján, vagy attól
függetlenül - Magyarország Kormánya általi biztosítása. Amennyiben a felfüggesztő feltétel a Szerződés a
Felek aláírásától számított 10 (tíz) hónapon nem következik be, azaz a Szerződés teljesítéséhez szükséges
anyagi fedezet nem kerül biztosításra, a Szerződés nem lép hatályba.
2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltétele - a fenti 1. pont alapján Megrendelő támogatási kérelme elfogadása, vagy Magyarország Kormánya egyéb döntése útján a jelen
szerződésmódosítás (továbbiakban: „2. sz. Szerződésmódosítás”) aláírásáig nem következett be.
3. Felek rögzítik, hogy az 1308/2018. (VII. 5.) Korm. határozat, valamint az 1212/2020. (V. 12.) Korm.
határozat továbbra is hatályban van, azaz Magyarország Kormánya a Beruházás megvalósítását továbbra
is támogatja, továbbá Magyarország Kormánya Megrendelő támogatási igénye vonatkozásában elutasító
döntést nem hozott. Mindezekre tekintettel Felek, a Szerződés IV.1. pontjában meghatározott felfüggesztő
feltétel bekövetkezésére megjelölt határidőt további 5 (öt) hónappal meg kívánják hosszabbítani.
A 2. sz. Szerződésmódosítás II. fejezete szerinti módosításnak a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nincs
akadálya, tekintettel arra, hogy a jelen tényállás szerinti módosítás az alábbiak szerint nem tekinthető
lényegesnek:
a) A szerződésmódosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem
határoz meg. A Szerződésmódosítás a Megrendelő beszerzési igényének megvalósításával kapcsolatosan
megkötött Szerződésnek a beszerzési igény tartalmára, megvalósítására vonatkozó rendelkezéseit
semmilyen módon nem érinti.
b) A szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételt, amely ha szerepelt volna a Szerződés
megkötését megelőző Közbeszerzési Eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más
ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tette
volna. A Szerződésmódosítás nem érint olyan szerződéses feltételt, amely bármely gazdasági szereplő
részvételének lehetőségét, ajánlattételre vonatkozó szándékát érdemben befolyásolta volna, továbbá
nem érint olyan szerződéses feltételt, amely a Közbeszerzési Eljárás során az ajánlatok bírálatára, valamint
értékelésére kihatással volt.
c) A szerződésmódosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Tervező, mint nyertes ajánlattevő javára
nem változtatja meg. A Szerződésmódosítás a Szerződés tárgyát (épület tervezési szolgáltatás nyújtása)
és tartalmát nem változtatja meg, a szerződéses díj módosítására, a Tervező kötelezettségeinek, ellátandó
feladatainak módosítására nem kerül sor.
d) A szerződésmódosítás a Szerződés tárgyát az eredeti nyertes ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre nem terjeszti ki. A Szerződés tárgya továbbra is épület tervezési szolgáltatás nyújtása, a
szerződésmódosítás a Szerződés tárgyát képező szolgáltatás tartalmát, teljesítésének módját nem érinti.
A 2. sz. Szerződésmódosítás II. fejezete szerinti módosítás megfelel a 141. § (4) bekezdés c) pontja
rendelkezéseinek, tekintettel arra, hogy
a) a szerződésmódosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrendelő ajánlatkérőként
kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, és
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b) nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, annak tárgya továbbra is épület tervezési
szolgáltatás nyújtása, továbbá a szerződésmódosítás Szerződés tárgyát képező szolgáltatás tartalmát,
teljesítésének módját semmilyen módon nem érinti.
c) a szerződésmódosítás a szerződéses díjat (ellenértéket) nem érinti.
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: 648440000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 648440000 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
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Nemzeti Kommunikációs Hivatal (9290/2022)
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: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Garancsy Dóra
Telefon: +36 17952793
E-mail: dora.garancsy.gerane@nkoh.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Arculattervezés Bp.2023 Nonprofit Zrt. részére
Hivatkozási szám: EKR000653462022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
79000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Arculattervezés Bp.2023 Nonprofit Zrt. részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79311200-9

További tárgyak:

79342200-5
79416000-3
79821000-5
79822500-7

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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79952000-2
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
16.150.000,- Ft + Áfa, azaz nettó Tizenhatmillió-egyszázötvenezer forint + általános forgalmi adó
keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %a, nettó 4.845.000,- Ft + Áfa, azaz nettó Négymillió-nyolcszáznegyvenötezer forint + általános forgalmi
adó opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/12/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/05/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 016 - 038777
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 23 Rész száma: Elnevezés: Arculattervezés Bp.2023 Nonprofit Zrt. részére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/12/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24670827244
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
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: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22715544241
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
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: 16150000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírása: 2022. április 29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának
megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
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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):

482

Kiegészítő szójegyzék

79000000-4
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

79311200-9

További tárgyak:

79342200-5

Kiegészítő szójegyzék

79416000-3
79821000-5
79822500-7
92112000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyának meghatározása: „Arculattervezési feladatok ellátása a Budapest 2023 Atlétikai
Világbajnokság Szervező Nonprofit Zrt. részére”
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó
16.150.000,- Ft + Áfa, azaz nettó Tizenhatmillió-egyszázötvenezer forint + általános forgalmi adó keretösszeg
kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 4.845.000,- Ft +
Áfa, azaz nettó Négymillió-nyolcszáznegyvenötezer forint + általános forgalmi adó opció
(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: 2021/12/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/07/15 (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: 16150000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 301763071
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 301763071
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: Gyula.Balasy@lounge.hu
Telefon: +36 301763071
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 301763071
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 megkötését követően a megvalósítás során a Keretszerződés Kbt. 141. § (4) bek. c)
pontjának rendelkezésein alapuló módosítása vált indokolttá tekintettel arra, hogy arra azért került sor,
mert a Keretszerződés 4.1 pontjában meghatározott határidőig a Keretszerződésben meghatározott
Keretösszeg kimerítésére – előre nem látható okból – nem kerülhet sor.
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 szerződésmódosítást olyan előre nem látható körülmények teszik szükségessé,
amelyek fennállása jelen „Szerződés” tárgya szerinti kötelezettség teljesítését a „Szerződés”-ben rögzített
eredeti határidőben nem teszik lehetővé. A szerződéses feladatok részét képező „arculat” elkészítése
a „logón” alapszik. A „logót” ugyan Vállalkozó határidőben elkészítette, ugyanakkor a célcsoportokon
való tesztelése, a visszajelzések feldolgozása és a szükséges változtatások elvégzése az eredetileg
tervezett időszakhoz képest több időt vett igénybe. Ez egyben azzal is együtt jár, hogy az arculat grafikai
kivitelezéséhez csak most tud Vállalkozó hozzáfogni (Kbt. 141. § (4) bek. c) pont ca) alpontnak való
megfelelés).
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: 16150000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 16150000 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
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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (9321/2022)
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: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: 15775883241
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 14680753
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mérőműszerek beszerzése I. üt. 2021. egyes részei
Hivatkozási szám: EKR001278822021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38552000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: SIMON monitoring állomások eszközei
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32324310-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. rész: SIMON Monitoring állomások eszközeinek szállítása
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Nyertes Ajánlattevő feladata SIMON Monitoring állomások eszközeinek szállítása adásvételi szerződés keretében
a szerződés aláírásától számított 180 napon belül, 12 hónap jótállással. A jótállási időtartam alatt Eladó
(Nyertes Ajánlattevő) köteles a hibabejelentést követő 72 órán belül a javítást a Vevő (Ajánlatkérő) telephelyén
megkezdeni és 30 napon belül a hibás eszközt térítésmentesen kijavítani vagy a Vevő igénye szerint kicserélni.
Szállítandó eszközök, melyek szállítására Vevő (Ajánlatkérő) előteljesítést elfogad
a.) A szerződés aláírásától számított 30 napon belül a következő tételek leszállítására
- 1 db Kiegészítő mérőállomás és hozzátartozó antennakészlet
- 16 darab UHF sávú, irányított antenna
- 5 darab V-UHF sávú irányított log-per antenna
- 5 darab U-SHF sávú irányított log-per antenna
- 5 darab azimuth és eleváció irányban állítható antennamozgató mechanika
b.) A szerződés aláírásától számított 150 napon belül a következő tételek szállítására:
- 15 darab 10 MHz-es referencia GNSS vevő
- 15 darab szélessávú, körvételi „discone” típusú antenna
c.) A szerződés aláírásától számított 180 napon belül a következő tételek szállítására
- 1 darab X – Y antennamozgató mechanika
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltakra.
További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
(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: 6 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: 2022 /S 030 - 075272
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: SIMON monitoring állomások eszközei
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SVALE Technology Távközléstechnikai és Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23760420213
Postai cím: Virágos Sétány 86
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
E-mail: svale@svale.hu
Telefon: +36 302764558
Internetcím(ek): (URL) www.svale.hu
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Fax: +36 18088961
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: 258214 Pénznem: EUR
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő feladata az egyes részek szerinti teljesítés az alábbiakban, illetőleg a II.2.4)
pontban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:
1. rész: SIMON Monitoring állomások eszközeinek szállítása
Nyertes Ajánlattevő feladata SIMON Monitoring állomások eszközeinek szállítása adásvételi
szerződés keretében a szerződés aláírásától számított 180 napon belül, 12 hónap jótállással.
2. rész: Keskenysávú analizátor és dekóder szoftver szállítása
Nyertes Ajánlattevő feladata 2 db keskenysávú analizátor és dekóder szoftver és a hozzá kapcsolódó
képzés szállítása adásvétellel vegyes szoftverhasználati szerződés keretében a szerződés aláírásától
számított 60 napon belül, 12 hónap jótállással.
3. rész: Mobil rádióellenőrzés eszközeinek szállítása
Nyertes Ajánlattevő feladata mobil rádióellenőrzés eszközeinek szállítása adásvételi szerződés
keretében a szerződés aláírásától számított 180 napon belül, 12 hónap jótállással.
4. rész: Vezérelhető valós idejű regisztráló mérőrendszer szállítása
Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db vezérelhető valós idejű regisztráló mérőrendszer szállítása
adásvételi szerződés keretében a szerződés aláírásától számított 60 napon belül, 12 hónap
jótállással.
5. rész: Rádiófrekvenciás expozíciót mérő műszerek és hozzájuk tartozó kiegészítő eszközök
szállítása
Nyertes Ajánlattevő feladata Rádiófrekvenciás expozíciót mérő műszerek és hozzájuk tartozó
kiegészítő eszközök szállítása adásvételi szerződés keretében a szerződés aláírásától számított 180
napon belül, 12 hónap jótállással.
6. rész: Programozható L1 mátrix kapcsoló szállítása
Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db programozható L1 mátrix kapcsoló szállítása adásvételi szerződés
keretében a szerződés aláírásától számított 60 napon belül, 12 hónap jótállással.
7. rész: Programozható L1 mátrix kapcsoló szállítása
Nyertes Ajánlattevő feladata Torque és Appear mérőeszközökből álló, DVB-T/T2, DVB-S/S2/S2X
rendszerű, DTH szolgáltatásmegfigyelés célú mérőhely funkció bővítése, valamint továbbfejlesztése
DVB-C monitoring képességekkel szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés keretében a szerződés
aláírásától számított 60 napon belül, 12 hónap jótállással.
8. rész: Spirent tesztcenter garancián túli HW és SW támogatása, valamint mérési képességének
bővítése
Nyertes Ajánlattevő feladata Spirent tesztcenter garancián túli HW és SW támogatása, valamint
mérési képességének bővítése vállalkozási szerződés keretében a szerződés aláírásától számított 45
napon belül, 12 hónap jótállással. A támogatás időtartama: 2022.01.01 - 2023.12.31.
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
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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:
2022/05/10 (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):

38552000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32324310-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: SIMON Monitoring állomások eszközeinek szállítása
Nyertes Ajánlattevő feladata SIMON Monitoring állomások eszközeinek szállítása adásvételi szerződés keretében
a szerződés aláírásától számított 180 napon belül, 12 hónap jótállással. A jótállási időtartam alatt Eladó
(Nyertes Ajánlattevő) köteles a hibabejelentést követő 72 órán belül a javítást a Vevő (Ajánlatkérő) telephelyén
megkezdeni és 30 napon belül a hibás eszközt térítésmentesen kijavítani vagy a Vevő igénye szerint kicserélni.
Szállítandó eszközök, melyek szállítására Vevő (Ajánlatkérő) előteljesítést elfogad
a.) A szerződés aláírásától számított 30 napon belül a következő tételek leszállítására
- 1 db Kiegészítő mérőállomás és hozzátartozó antennakészlet
- 16 darab UHF sávú, irányított antenna
- 5 darab V-UHF sávú irányított log-per antenna
- 5 darab U-SHF sávú irányított log-per antenna
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- 5 darab azimuth és eleváció irányban állítható antennamozgató mechanika
b.) A szerződés aláírásától számított 150 napon belül a következő tételek szállítására:
- 15 darab 10 MHz-es referencia GNSS vevő
- 15 darab szélessávú, körvételi „discone” típusú antenna
c.) A szerződés aláírásától számított 180 napon belül a következő tételek szállítására
- 1 darab X – Y antennamozgató mechanika
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltakra.
További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
(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: 310
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: 258214
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SVALE Technology Távközléstechnikai és Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23760420213
Postai cím: Virágos Sétány 86
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
E-mail: svale@svale.hu
Telefon: +36 302764558
Internetcím(ek): (URL) www.svale.hu
Fax: +36 18088961
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 az 1. rész tekintetében 2022. 01. 24. napján kötött adásvételi szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c)
pontja alapján közös megegyezéssel módosítják az alábbiak szerint:
1.2 Jelen szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba. A termékek Vevő részére történő átadásának
határideje a szerződés aláírásától számított 310 (háromszáztíz) nap.
Vevő előteljesítést elfogad:
a.) A szerződés aláírásától számított 30 napon belül a következő tételek leszállítására
• 1 db Kiegészítő mérőállomás és hozzátartozó antennakészlet
• 16 darab UHF sávú, irányított antenna
• 5 darab V-UHF sávú irányított log-per antenna
• 5 darab U-SHF sávú irányított log-per antenna
• 5 darab azimuth és eleváció irányban állítható antennamozgató mechanika
b.) A szerződés aláírásától számított 150 napon belül a következő tételek szállítására:
• 15 darab 10 MHz-es referencia GNSS vevő
• 15 darab szélessávú, körvételi „discone” típusú antenna
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c.) A szerződés aláírásától számított 310 napon belül a következő tételek szállítására
• 1 darab X – Y antennamozgató mechanika
A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
A szerződésmódosítás aláírásának a napja: 2022. április 29.
A VII.1.5) pontban megadott teljesítési határidő alatt 310 nap értendő.
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 Felek a 2022. 01. 24. napján létrejött adásvételi szerződést a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pontja szerint közös megegyezéssel módosítják, tekintettel arra, hogy a módosítás olyan
körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott
előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az ellenérték változatlan.
Vállalkozó 2022. március 23. napján kelt akadályközlésében foglaltak alapján a szerződés 1.2.c.
pontja szerinti tétel vonatkozásában a szállítási határidő kiterjesztése vált szükségessé, mivel az X-Y
antennamozgató mechanika gyártója bejelentette, hogy a 2021-ben tájékoztató ajánlatban szállításra
ajánlott antennaforgató modell ún. harmonic drive modul bolygóműves hullámhajtómű elemének
egyes külföldről érkező alkatrészeire az alkatrész beszállító anyaghiányra, valamint a szállítóláncokban
tapasztalhat nehézségekre tekintettel módosította az alkatrészek rendelkezésre állási idejét.
A háborús helyzet alkatrész raktározásra készteti az üzleti szereplőket, a háború környezetében. Az XY antennamozgató gyártója, a Hepenix Kft. a hajtómű egyes alkatrészeit Japánból szerzi be. A hajtómű
vásárlói is többlet megrendelésekkel jelentkeznek, amely viszont megváltoztatta a hajtómű gyártó/
beszállító termékeinek elérhetőségét és szállítási határidejét. Ezen túl Japánból a régiónkba az áruszállító
nemzetközi cégek, bizonytalan áruátrakodással, jelentős késedelemmel vállalják az áruszállítást, az orosz,
ukrán légtérzár miatt. A nemzetközi szállító cégek kelet felől eddig igénybe vették Ukrajna területén
létesített logisztikai központjaikat, amelyet most nem tudnak megtenni.
Ezen tények miatt a szállítási határidő nagy mértékben növekszik és jelentős bizonytalansággal jár.
A fent ismertetett gazdasági környezetet súlytó bizonytalanság, a szállító láncokban tapasztalható
késedelmek, illetve az orosz-ukrán háború okozta szállítási nehézségek együttes mértékben megnehezítik
a határidőre való szállítást a nemzetközi kereskedelemre támaszkodó szerződések teljesítésében, így az
1.2.c. pont szerinti X-Y antennamozgató mechanika szállítási ideje 180 napról 310 napra hosszabbodott.
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: 258214 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 258214 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Országos Vérellátó Szolgálat (9503/2022)
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: Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17001700
Postai cím: Karolina Út 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bayerné Dr. Matusovits Andrea
Telefon: +36 13724274
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax: +36 13724453
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ovsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ritkasavók beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001364712020
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: anti-Jkb reagens
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

33696100-6

Fő szójegyzék
Fő tárgy:
33696100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: 33696100-6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1 100 ml anti-Jkb reagens Jkb vörösvérsejt antigén meghatározásához
Részletes szakmai elvárások:

Kiegészítő szójegyzék
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• Monoklonális
• Antitest osztálya IgM
• Kiszerelése legalább 2 ml, legfeljebb 5 ml
(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: 2021 /S 146 - 386273
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 22 Elnevezés: anti-Jkb reagens
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10732481
Postai cím: Dereglye Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: tender@frank-diagn.hu
Telefon: +36 12501813
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13685721
A nyertes ajánlattevő/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: 7669200 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2022.03.31.
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
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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:
2022/05/10 (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):

33696100-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696100-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: 33696100-6
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 100 ml anti-Jkb reagens Jkb vörösvérsejt antigén meghatározásához
Részletes szakmai elvárások:
• Monoklonális
• Antitest osztálya IgM
• Kiszerelése legalább 2 ml, legfeljebb 5 ml
(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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

493

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: 7669200
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10732481
Postai cím: Dereglye Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: tender@frank-diagn.hu
Telefon: +36 12501813
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13685721
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 1.sz. melléklete szerint:
Katalógusszám: JKB-MONO-MS8-05
Megnevezés: Anti-Jkb MS8
Egységkiszerelése: 5 ml
Gyűjtőkiszerelése:
Gyártó: CE Immundiagnostika GmbH
A szerződésmódosításban:
Katalógusszám: 15105
Megnevezés: Anti-Jkb MS8
Egységkiszerelése: 5 ml
Gyűjtőkiszerelése:
Gyártó: CE Immundiagnostika GmbH
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Szerződés teljesítése során Eladó jelezte, a Szerződés 1.sz. mellékletében
meghatározott termékek csomagolásának megváltozása miatt a termékek katalógusszámai megváltoztak.
A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése:
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A fentiekre tekintettel a – Kbt. 141. § (6) alapján – a szerződés módosítása vált szükségessé. Vevő
megvizsgálta, hogy jelen esetben fennállnak-e a szerződésmódosítás jogszabályban meghatározott
feltételei, és megállapította, hogy nem áll fenn a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott – a
szerződés módosítását kizáró – körülmények egyike sem, azaz
• a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést
megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön)
kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat
nyertességét lehetővé tették volna (különösen arra figyelemmel, hogy a termékek nem változnak,
kizárólag a katalógusszámuk változik, amelyeket az eseti lehívások során szükséges megadni).
• a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg
(különös figyelemmel arra, hogy a szerződéses ár nem változik),
• a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre nem terjeszti ki, tekintettel arra, hogy maga a termék nem módosul, kizárólag a
katalógusszám változik.
VII.2.3) Áremelkedés
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: 7669200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7669200 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
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Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft (9527/2022)
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: Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: 13299839205
Postai cím: Kossuth Utca 46
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gulybán László
Telefon: +36 202621739
E-mail: rfv-sarospatak@pr.hu
Fax: +36 47511310
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarospatak.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sárospatak, élelmiszer nyersanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000324012021
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: baromfihús, belsőség
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3950 Sárospatak Kossuth út 57 sz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Sárospatak, élelmiszer nyersanyagok beszerzése, a terméklistában részletezettek szerint.
II.sz. részajánlat: baromfihús, belsőség (fagyasztott), 9 tétel, 9 334 kg
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Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése.
Ajánlattevők kizárólag A Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségű árura
vonatkozóan tehetnek ajánlatot, illetve a szerződés során Ajánlatkérő csak A Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak
maradéktalanul megfelelő minőségű árut fogad el.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy garantálja az általa megajánlott mennyiségű
termékek A Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségben történő szállítását.
(az 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: 2021 /S 136 - 360071
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: baromfihús, belsőség
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PFL.Com Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26293448209
Postai cím: Petőfi Utca 78/A.
Város: Létavértes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4281
Ország: Magyarország
E-mail: h.h.kft.ujleta@gmail.com
Telefon: +36 203370574
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: 6320800 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja 2022. 04.21. napja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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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. § (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:
2022/05/10 (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):

15000000-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15100000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3950 Sárospatak Kossuth út 57 sz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sárospatak, élelmiszer nyersanyagok beszerzése, a terméklistában részletezettek szerint.
II.sz. részajánlat: baromfihús, belsőség (fagyasztott), 9 tétel, 9 334 kg
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Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése.
Ajánlattevők kizárólag A Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségű árura
vonatkozóan tehetnek ajánlatot, illetve a szerződés során Ajánlatkérő csak A Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak
maradéktalanul megfelelő minőségű árut fogad el.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy garantálja az általa megajánlott mennyiségű
termékek A Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak maradéktalanul megfelelő minőségben történő szállítását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 7704740
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PFL.Com Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26293448209
Postai cím: Petőfi Utca 78/A.
Város: Létavértes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4281
Ország: Magyarország
E-mail: h.h.kft.ujleta@gmail.com
Telefon: +36 203370574
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):
Az alapszerződés 1.pont, a szerződéses értékre vonatkozó része:
A szerződés értéke összesen: 6 320 800,- Ft + ÁFA
A termékek egységárait és mennyiségét jelen szerződés melléklete tartalmazza.
Az alábbiak szerint módosul:
A szerződés értéke összesen: 7 704 740,- Ft + ÁFA
A termékek egységárait és mennyiségét jelen szerződés melléklete tartalmazza.
A termékek módosított egységárait és mennyiségeit a jelen szerződés melléklete tartalmazza. A szerződés
értéke összesen, a lejárat időpontjáig rendelt mennyiség függvénye.
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)
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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: Indokolás: Eladó jelezte, hogy az elmúlt időszakban az egyre fokozódó inflációs
spirál, az energiaárak és az üzemanyag árak ugrásszerű emelkedése akkora terhet ró a vállalkozásra,
melyet már nem tudnak kigazdálkodni, így kénytelenek ezeket a terheket az áraikba beépíteni. A helyzetet
tovább rontotta a kirobbant ukrán-orosz háború, mely az előbbiekben felsorolt hatásokat meg inkább
felerősítette.
Ezek a körülmények a szerződés megkötését követően merültek fel, a jelen gazdasági körülmények
rendkívüliek és kivételesek, a legnagyobb körültekintés mellett sem voltak előre láthatóak.
Vevő az indokokat elfogadta.
Kbt. szerinti indoklás:
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, az alábbiak szerint:
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:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: *
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
Nem volt előre látható, hogy az elmúlt időszakban az egyre fokozódó inflációs spirál, az energiaárak és
az üzemanyag árak ugrásszerű emelkedése akkora terhet ró a vállalkozásra, melyet már nem tudnak
kigazdálkodni, így kénytelenek ezeket a terheket az áraikba beépíteni. A helyzetet tovább rontotta a
kirobbant ukrán-orosz háború, mely az előbbiekben felsorolt hatásokat meg inkább felerősítette.
Ezek a körülmények a szerződés megkötését követően merültek fel, a jelen gazdasági körülmények
rendkívüliek és kivételesek, a legnagyobb körültekintés mellett sem voltak előre láthatóak.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
A szerződés általános jellege nem változik.
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
Az ellenérték emelkedése 21,89 %.
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: 6320800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7704740 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
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Semmelweis Egyetem (9156/2022)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czap Krisztina
Telefon: +36 12109610
E-mail: czap.krisztina@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Neptun rendszer keretszerződések megújítása
Hivatkozási szám: EKR000022772020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
72261000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Neptun rendszer keretszerződések megújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út 26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A beszerzés tárgya a jelenleg is használt, már bevezetett modulok supportja az alábbiak szerint:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

501

- Neptun Tanügyi modul
- Neptun bankkártyás modul
- Postai csekk modul
- Elektronikus számla modul
- Külső számla modul
- Devizakezelés modul
- SAP gazdasági interfész
- Elektronikus kérvénykezelő modul
- Kollégium modul
- Neptun rendszer Poszeidon modulja
- Poszeidon DMS modul
- Neptun rendszer UniPoll kérdőívkezelés modul
- Neptun rendszer UniPoll FeedBack elektronikus vizsgáztató modulja
- FIR modul
A support szolgáltatások műszaki és szolgáltatási tartalma minden jelenleg meglévő és a későbbiekben
kifejlesztésre kerülő modul tekintetében azonos, és az alábbi legfőbb komponensekre kell kiterjednie:
- Rendszerkövetés, jogszabálykezelés
- Szoftverfrissítés
- Helpdesk
- Hibakezelés
- Üzemeltetés-támogató szolgáltatások
- Ügyfélszolgálat
- Szakértői, tanácsadói tevékenység
- Helyszíni tanácsadás, oktatás
- Opcionális Neptun modul bevezetése
- Egyedi Megrendelői igények kezelése
A felsorolt szolgáltatások mindegyike a support-szolgáltatások közé sorolandó műszaki és szolgáltatási
szempontból.
A szerződés a keretösszeg kimerüléséig (mely nettó 138.720.000 Ft), de legfeljebb 42 hónap időtartamra jön létre.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján
bírálja el.
A II.2.5) pont szerinti ár kritériumok a következők:
1. Terméktámogatás havi nettó díja (Jelenleg igénybe vett/használt Neptun modulok support díja) (Ft/hó),
súlyszám: 15
2. Opcionálisan rendelhető modul(ok) nettó bevezetési díja (modulonként legfeljebb) (Ft), súlyszám: 14
3. Opcionálisan rendelhető modul(ok) support nettó havi díja (modulonként legfeljebb) (Ft/hó), súlyszám: 14
4. Fejlesztői óradíj (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, SAP tanácsadás, adatbázis kezelés) (Opcionálisan
igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások vonatkozásában) (Ft/óra), súlyszám: 14
5. Terméktámogatási óradíj (Ft/óra) Opcionálisan igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások vonatkozásában),
súlyszám: 14
6. Megrendelő helyszínén történő tanácsadás, oktatás óradíja (Ft/óra) Opcionálisan igénybe vehető kiegészítő
szolgáltatások vonatkozásában), súlyszám: 14
7. Neptun Elektronikus számla kiállítási szolgáltatás (Ft/db) (Opcionálisan igénybe vehető Neptun tranzakciós
szolgáltatások vonatkozásában), súlyszám: 5
8. Neptun irathitelesítési szolgáltatás (Ft/db) (Opcionálisan igénybe vehető Neptun tranzakciós szolgáltatások
vonatkozásában), súlyszám: 5
9. Neptun LMS, LCMS rendszerhasználati díj (Ft/óra/felhasználó) (Opcionálisan igénybe vehető Neptun tranzakciós
szolgáltatások vonatkozásában), súlyszám: 5
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
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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 065 - 155626
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Neptun rendszer keretszerződések megújítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80194886
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sdainformatika.hu
Telefon: +36 12094748
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: 138720000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2022. április 29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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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 kérelmet
benyújtására vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások
tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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):

72261000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72261000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út 26.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya a jelenleg is használt, már bevezetett modulok supportja az alábbiak szerint:
- Neptun Tanügyi modul
- Neptun bankkártyás modul
- Postai csekk modul
- Elektronikus számla modul
- Külső számla modul
- Devizakezelés modul
- SAP gazdasági interfész
- Elektronikus kérvénykezelő modul
- Kollégium modul
- Neptun rendszer Poszeidon modulja
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- Poszeidon DMS modul
- Neptun rendszer UniPoll kérdőívkezelés modul
- Neptun rendszer UniPoll FeedBack elektronikus vizsgáztató modulja
- FIR modul
A support szolgáltatások műszaki és szolgáltatási tartalma minden jelenleg meglévő és a későbbiekben
kifejlesztésre kerülő modul tekintetében azonos, és az alábbi legfőbb komponensekre kell kiterjednie:
- Rendszerkövetés, jogszabálykezelés
- Szoftverfrissítés
- Helpdesk
- Hibakezelés
- Üzemeltetés-támogató szolgáltatások
- Ügyfélszolgálat
- Szakértői, tanácsadói tevékenység
- Helyszíni tanácsadás, oktatás
- Opcionális Neptun modul bevezetése
- Egyedi Megrendelői igények kezelése
A felsorolt szolgáltatások mindegyike a support-szolgáltatások közé sorolandó műszaki és szolgáltatási
szempontból.
A szerződés a keretösszeg kimerüléséig (mely nettó 138.720.000 Ft), de legfeljebb 42 hónap időtartamra jön létre.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján
bírálja el.
A II.2.5) pont szerinti ár kritériumok a következők:
1. Terméktámogatás havi nettó díja (Jelenleg igénybe vett/használt Neptun modulok support díja) (Ft/hó),
súlyszám: 15
2. Opcionálisan rendelhető modul(ok) nettó bevezetési díja (modulonként legfeljebb) (Ft), súlyszám: 14
3. Opcionálisan rendelhető modul(ok) support nettó havi díja (modulonként legfeljebb) (Ft/hó), súlyszám: 14
4. Fejlesztői óradíj (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, SAP tanácsadás, adatbázis kezelés) (Opcionálisan
igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások vonatkozásában) (Ft/óra), súlyszám: 14
5. Terméktámogatási óradíj (Ft/óra) Opcionálisan igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások vonatkozásában),
súlyszám: 14
6. Megrendelő helyszínén történő tanácsadás, oktatás óradíja (Ft/óra) Opcionálisan igénybe vehető kiegészítő
szolgáltatások vonatkozásában), súlyszám: 14
7. Neptun Elektronikus számla kiállítási szolgáltatás (Ft/db) (Opcionálisan igénybe vehető Neptun tranzakciós
szolgáltatások vonatkozásában), súlyszám: 5
8. Neptun irathitelesítési szolgáltatás (Ft/db) (Opcionálisan igénybe vehető Neptun tranzakciós szolgáltatások
vonatkozásában), súlyszám: 5
9. Neptun LMS, LCMS rendszerhasználati díj (Ft/óra/felhasználó) (Opcionálisan igénybe vehető Neptun tranzakciós
szolgáltatások vonatkozásában), súlyszám: 5
(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: 152591995
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
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Hivatalos név: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80194886
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sdainformatika.hu
Telefon: +36 12094748
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):
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás keretében vállalkozási keretszerződést kötött 2020. március 19. napján az
SDA Informatika Kft.-vel a Neptun rendszer keretszerződésének megújítása tárgyában.
Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján módosítja a szerződést.
A Kbt. 141. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több
módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) * szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés
értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
Jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, hiszen továbbra is a Neptun rendszer
biztosítása történik.
Az egyéb feltételek vizsgálata pedig jelen esetben nem szükséges.
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: Módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint került sor.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 138720000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
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Érték áfa nélkül: 152591995 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
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Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (6369/2022)
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: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15367716208
Postai cím: Győri Út 15.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Illés Anna
Telefon: +36 99514200
E-mail: kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu
Fax: +36 99514250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.sopronigyogykozpont.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Laboratóriumi reagensek és vegyszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000992062021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Sürgősségi és monotesztes immunkémiai vizsgálatok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

33696300-8

További tárgyak:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

Kiegészítő szójegyzék
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Sürgősségi és monotesztes immunikémiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, kalibrátorok, kontrollok
biztosítása 1 db miniVidas és 1 db Vidas Blue immunkémiai automatákhoz, továbbá a műszaki leírásban
meghatározottak szerint a működéshez szükséges rendszeroldatok és fogyóanyagok biztosítása.
Keretmennyiség: 11.993 db Sürgős és monotesztes immunkémiai vizsgálat / év
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015.
(X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
(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: 2022 /S 018 - 043308
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Sürgősségi és monotesztes immunkémiai vizsgálatok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/01/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10824487241
Postai cím: Attila Utca 126
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: tender@diagnosticum.hu
Telefon: +36 209675203
Internetcím(ek): (URL) www.diagnosticum.hu
Fax: +36 13694383
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: 20722270 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2022.03.29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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):

33696500-0
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33696300-8

További tárgyak:
33696500-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sürgősségi és monotesztes immunikémiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, kalibrátorok, kontrollok
biztosítása 1 db miniVidas és 1 db Vidas Blue immunkémiai automatákhoz, továbbá a műszaki leírásban
meghatározottak szerint a működéshez szükséges rendszeroldatok és fogyóanyagok biztosítása.
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Keretmennyiség: 11.993 db Sürgős és monotesztes immunkémiai vizsgálat / év
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015.
(X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 20722270
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10824487241
Postai cím: Attila Utca 126
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: tender@diagnosticum.hu
Telefon: +36 209675203
Internetcím(ek): (URL) www.diagnosticum.hu
Fax: +36 13694383
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):
Eredeti feltétel:
Keretmennyiség: 11 993 db/év
A szerződés 1. számú melléklete szerinti, a meghatározott keretmennyiségre vonatkozó ellenérték: 20 722
270 Ft.
Módosított feltétel:
Keretmennyiség: 13 180 db/év
A szerződés 1. számú melléklete szerinti, a növelt keretmennyiségre vonatkozó ellenérték: 22 773 775 Ft.
Ellenérték növekedés: 2 051 505 Ft, összesen 9,9%
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: A Felek megállapítják, hogy a szerződés módosításának a Kbt. 141. §
alapján akadálya nincs, azt
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a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjára alapítják, mely szerint a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt
feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás
eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el
az alábbi értékek egyikét sem
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének
10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával
jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az
érték változásával összefüggenek.
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: 20722270 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 22773775 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
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Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9005/2022)
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: Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10580204244
Postai cím: Csalogány Utca 30-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Elvira
Telefon: +36 301561052
E-mail: toth.elvira@szerencsejatek.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szerencsejatek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DWH TM fejlesztői és üzemeltetői keretszerződés
Hivatkozási szám: EKR000127642022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72261000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: DWH TM fejlesztői és üzemeltetői keretszerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szerencsejáték Zrt., 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy alapesetben elvárás a helyszíni munkavégzés, de Ajánlatkérő előzetes -írásbelihozzájárulásával a Nyertes Ajánlattevő ún. távoli hozzáférés útján is eleget tehet a Keretszerződésben
foglaltak teljesítésének.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

513

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
DWH TM fejlesztői és üzemeltetői keretszerződés 300 nap
Cikkszám: ORACONS4
Darabszám: 300
Mértékegység: nap*
Megnevezés: Oracle Consulting szakmai tanácsadás IC 2
* A keretmegállapodás Oracle Megrendelő dokumentum Melléklet idő és anyagelszámolásos szolgáltatásokhoz 3.
B. pontjában foglaltak alapján az 1 nap mértékegység alatt értendő Napi Díj, 8 órás munkarendben értendő.
Keretszerződés kerül megkötésre, melynek keretmennyisége 300 nap.
Ajánlatkérő a teljes keretmennyiség (300 nap) 75%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
(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: 2022 /S 084 - 226553
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZER22/000378-0001 Rész száma: Elnevezés: DWH TM fejlesztői és üzemeltetői
keretszerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/03/25 (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: Oracle Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10845606244
Postai cím: Balatoni Út 2.A ép. 6.emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: titusz.puskar@oracle.com
Telefon: +36 703991086
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 51300000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
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A szerződés módosításának dátuma: 2022. 04.20.
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:
2022/05/10 (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):

72261000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szerencsejáték Zrt., 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
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Ajánlatkérő rögzíti, hogy alapesetben elvárás a helyszíni munkavégzés, de Ajánlatkérő előzetes -írásbelihozzájárulásával a Nyertes Ajánlattevő ún. távoli hozzáférés útján is eleget tehet a Keretszerződésben
foglaltak teljesítésének.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
DWH TM fejlesztői és üzemeltetői keretszerződés 300 nap
Cikkszám: ORACONS4
Darabszám: 300
Mértékegység: nap*
Megnevezés: Oracle Consulting szakmai tanácsadás IC 2
* A keretmegállapodás Oracle Megrendelő dokumentum Melléklet idő és anyagelszámolásos szolgáltatásokhoz 3.
B. pontjában foglaltak alapján az 1 nap mértékegység alatt értendő Napi Díj, 8 órás munkarendben értendő.
Keretszerződés kerül megkötésre, melynek keretmennyisége 300 nap.
Ajánlatkérő a teljes keretmennyiség (300 nap) 75%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 51300000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Oracle Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10845606244
Postai cím: Balatoni Út 2.A ép. 6.emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: puskar.titusz@oracle.com
Telefon: +36 703991086
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosuló rendelkezések:
Eredeti rendelkezés:
2.2. A Felek rögzítik, hogy a keretmennyiség az Oracle Consulting szakmai tanácsadás tekintetében 168
nap, amely keretmennyiség kimerítésére Megrendelő kötelezettséget vállal.
Módosított rendelkezés:
2.2. A Felek rögzítik, hogy a keretmennyiség az Oracle Consulting szakmai tanácsadás tekintetében 300
nap, amely keretmennyiség kimerítésére Megrendelő kötelezettséget vállal.
VII.2.2) A módosítás okai
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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 közös megegyezéssel - a Keretszerződés megkötésére irányuló
közbeszerzési eljárás dokumentumaiban, illetőleg a Keretszerződés 2.1. pontjában, továbbá az
Keretszerződés 1. számú mellékletét képező Megrendelt szolgáltatás- és árlista, valamint 2. számú
mellékletét képező Műszaki leírás elnevezésű dokumentumokban foglaltakkal összhangban - a
Keretszerződés 2.2. pontját, az alábbiak szerint módosítják (módosítás félkövér dőlt betűvel jelölve):
Eredeti rendelkezés:
2.2. A Felek rögzítik, hogy a keretmennyiség az Oracle Consulting szakmai tanácsadás tekintetében 168
nap, amely keretmennyiség kimerítésére Megrendelő kötelezettséget vállal.
Módosított rendelkezés:
2.2. A Felek rögzítik, hogy a keretmennyiség az Oracle Consulting szakmai tanácsadás tekintetében 300
nap, amely keretmennyiség kimerítésére Megrendelő kötelezettséget vállal.
Felek a szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt.141. § (6) bekezdést jelölik meg, mely szerint a Kbt.
141.§ (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti
szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.
A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket 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 változtatja meg;
vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez
képest jelentős új elemre terjeszti ki.
Az előbbiekre tekintettel a Felek megállapítják, hogy a módosítás nem lényeges, figyelemmel arra, hogy:
- Ajánlatkérő a Keretszerződésben csupán a „168 nap” megjelölést „300 nap” megjelölésre javítja.
Ajánlatkérő a 3. pontban foglaltak szerint a Kbt. 141.§ (6) bekezdésére hivatkozva módosítja a
Keretszerződést, tekintettel arra, hogy jelen esetben a „168 nap” megjelölés szerepeltetése adminisztratív
hiba okán történt. A módosításra a Keretszerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás
dokumentumaiban, illetőleg a Keretszerződés 2.1. pontjában, továbbá az Keretszerződés 1. számú
mellékletét képező Megrendelt szolgáltatás- és árlista, valamint 2. számú mellékletét képező Műszaki leírás
elnevezésű dokumentumokban foglaltakkal való összhang érdekében kerül sor;
- Jelen módosítás -tekintettel arra, hogy a Keretszerződés a Kbt. 105.§ (1) bekezdésének c) pontja szerinti
írásbeli konzultáció eredményeként került aláírásra- nem határoz meg olyan feltételeket, 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;
- Jelen módosítás a Keretszerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő
javára, tekintettel a következőkre: a teljesítés módja és mértéke nem kerül módosításra; a módosítás
eredményeként a Szállító kötelezettségei nem kerültek módosításra, így a gazdasági egyensúly nem
változik a nyertes ajánlattevő javára;
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- Jelen módosítás a Keretszerződés tárgyát a Keretszerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez
képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
A Keretszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései Felek között változatlan tartalommal
érvényesek és hatályosak.
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: 51300000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 51300000 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
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Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (8701/2022)
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: 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: Tigyiné Béres Erika
Telefon: +36 17691704
E-mail: beres.erika@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerbeszerzés– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Hivatkozási szám: EKR001019432020
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: Tej, tejtermékek -Viktória
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

15800000-6

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15800000-6

További tárgyak:

15500000-3

Kiegészítő szójegyzék

15511000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4752 Győrtelek, Kossuth L. utca 141.
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4755 Ököritófülpös, Kossuth köz 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
10.részajánlat: Tej, tejtermékek beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Egyesített Szociális
Intézmény részére
Összes tervezett mennyiség:
4.000 kg
- 172.320 db
- 61.840 l
- 8.240 doboz
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nempontosan
tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
1) A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott
árazatlan terméklistában találhatóak.
2) Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar
Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan terméklistában
előírt követelményeknek.
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati
felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlati
felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében
– egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell
megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
A szerződés jellege keretszerződés, Keretösszeg: nettó 25.792.130 Ft, AK a nettó keretösszeg 75%-ára vállal
lehívási kötelezettséget.
(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: 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:
II.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: 2021 /S 142 - 377534
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10. Rész száma: 10 Elnevezés: Tej, tejtermékek -Viktória
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/07/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "ORIENT-FRUIT" Kereskedelmi , Szolgáltató és Áruközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15678861
Postai cím: Toldi Utca 1
Város: Nyírtelek
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4461
Ország: Magyarország
E-mail: orientfruit.kft@gmail.com
Telefon: +36 305149000
Internetcím(ek): (URL) www.orientfruit.hu
Fax: +36 42952722
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: 32007275 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)–(4)
bekezdésének 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
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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):

521

Kiegészítő szójegyzék

15800000-6
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

15800000-6

További tárgyak:

15500000-3

Kiegészítő szójegyzék

15511000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4752 Győrtelek, Kossuth L. utca 141.
4755 Ököritófülpös, Kossuth köz 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
10.részajánlat: Tej, tejtermékek beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Egyesített Szociális
Intézmény részére
Összes tervezett mennyiség:
4.000 kg
- 172.320 db
- 61.840 l
- 8.240 doboz
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nempontosan
tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
1) A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott
árazatlan terméklistában találhatóak.
2) Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar
Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan terméklistában
előírt követelményeknek.
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati
felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlati
felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében
– egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell
megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
A szerződés jellege keretszerződés, Keretösszeg: nettó 25.792.130 Ft, AK a nettó keretösszeg 75%-ára vállal
lehívási kötelezettséget.
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(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: 32007275
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "ORIENT-FRUIT" Kereskedelmi , Szolgáltató és Áruközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15678861
Postai cím: Toldi Utca 1
Város: Nyírtelek
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4461
Ország: Magyarország
E-mail: orientfruit.kft@gmail.com
Telefon: +36 305149000
Internetcím(ek): (URL) www.orientfruit.hu
Fax: +36 42952722
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A szerződés általános jellege nem változik, hiszen kizárólag az egységárak kerülnek a nem várt
költségemelkedések egyes termékekre vetítetten elfogadható mértékében módosításra, minden más
szerződéses feltétel változatlan marad.
Az ellenérték módosítása 50 % alatt marad: a keretösszeg nem kerül módosításra, így a keretösszeg
módosítása 0 %, míg az egyes egységárak módosításának mértéke önállóan sem éri el az 50%-ot. Az
egységárak módosított mértékét az aláírt szerződésmódosítás tartalmazza.
Módosítás aláírásának napja: 2022. 03. 31.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Az Eladó által bemutatott adatok alapján a beszerzési árak, nagykereskedői
és gyártói árak előre nem látható módon jelentős mértékben, közel 60%-kal nőttek az ajánlattételt és
szerződéskötést követően, így Eladó kezdeményezte egyes termékek esetében az egységárak emelését.
Az egységárak emelt mértékének alapjául szolgáló tényeket, az áremelkedés mértékét és annak előre nem
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láthatóságát, rendes üzleti kockázatot és előrelátható áremelkedési mértéket meghaladó jellegét az Eladó
megfelelő, objektív adatokkal igazolta. A szerződés tárgyát képező termékek egységárának kimutatott (és
nagy nyilvánosság előtt is ismert) növekedése előre nem volt látható – sem Ajánlatkérő, sem Ajánlattevő
ezzel előre nem számolhatott, így a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződés módosítása
indokolt.
Eladó az ajánlattétel során a szokásos piaci kockázattal és áremelkedési trendekkel kalkulált, ugyanakkor
a Keretszerződés aláírását követően az egyes élelmiszeripari termékek piacán előre nem látható,
jelentős mértékű áremelkedés következett be az ellátási láncban tapasztalható hiányok, a COVID járvány
utóhatásai, emelkedő energiaárak és az ukrán háború következtében. A megrendelések teljesítését olyan
külső körülmények alakítják, amelyek az Eladó érdekkörén, rendes piaci kockázatán kívül esnek.
Ajánlatkérő és Ajánlattevő az élelmiszeripari termékek tekintetében felmerülő, egyes esetekben közel
60 %-os mértékű áremelkedést gondos tervezéssel sem láthatták előre, ez extrém, a korábbi évek
trendjei alapján nem megjósolható változás. A szerződés általános jellege nem változik, hiszen kizárólag
az egységárak kerülnek a nem várt költségemelkedések egyes termékekre vetítetten elfogadható
mértékében módosításra, minden más szerződéses feltétel változatlan marad. Az ellenérték módosítása
50 % alatt marad: a keretösszeg nem kerül módosításra, így a keretösszeg módosítása 0 %, míg az egyes
egységárak módosításának mértéke önállóan sem éri el az 50%-ot.
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: 32007275 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 32007275 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
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Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (9505/2022)
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: 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: Balázs Károly
Telefon: +36 17691704
E-mail: balazs.karoly@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer alapanyag beszerzése – Somogy megye
Hivatkozási szám: EKR000030722020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Pékáru - Gondviselés Szociális Otthon
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15800000-6

További tárgyak:

15600000-4
15811100-7
15811200-8
15811300-9

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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15811500-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7562 Segesd, Kossuth u. 1., 7535 Kőkút-Gyöngyöspuszta 1.
(Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus szociális otthoni telephelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Kenyér, pékáru beszerzése a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon részére.
Keretmennyiség: 83.900 kg; 918.540 db. Ajánlatkérő a nettó keretmennyiség 75%-ára vállal lehívási
kötelezettséget.
A részletes specifikációt és a mennyiséget az Árazatlan terméktábla (terméklista) tartalmazza, melyet Ajánlatkérő a
Közbeszerzési dokumentumokban bocsátja ajánlattevők rendelkezésére.
Ahol az Árazatlan terméktáblában (terméklista) a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást,
ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott
gyártmányú és típusú termékek helyett „vagy azzal egyenértékű” termékeket is ajánlhatnak. A műszaki tartalom
értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot
Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott
termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű
A megajánlott, ill. szállítandó termékeknek I. osztályúaknak kell lenniük, és a szerződés fennállása alatt
folyamatosan meg kell, hogy feleljenek a jelen ajánlati dokumentációban meghatározott mennyiségi és szakmai
specifikációknak.
Nyertes ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és
az általános köznapi értelemben „friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék
eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától
számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti
időintervallum legalább 50 % időtartamával.
Termékek szállításának ütemezése részletesen 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: 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:
II.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 242 - 596852
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Pékáru - Gondviselés Szociális Otthon
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/11/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Európa-Pék Export, Import Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19321123
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Postai cím: Zrínyi Utca 34
Város: Nagybajom
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7561
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@europapek.hu
Telefon: +36 308305609
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82504045
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: 51991200 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás létrejöttének, mindkét fél általi aláírásának napja: 2022. május 3. 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. § (3)–(4)
bekezdésének 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
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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):

527

Kiegészítő szójegyzék

15800000-6
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

15800000-6

További tárgyak:

15600000-4

Kiegészítő szójegyzék

15811100-7
15811200-8
15811300-9
15811500-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7562 Segesd, Kossuth u. 1., 7535 Kőkút-Gyöngyöspuszta 1.
(Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus szociális otthoni telephelye)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kenyér, pékáru beszerzése a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon részére.
Keretmennyiség: 83.900 kg; 918.540 db. Ajánlatkérő a nettó keretmennyiség 75%-ára vállal lehívási
kötelezettséget.
A részletes specifikációt és a mennyiséget az Árazatlan terméktábla (terméklista) tartalmazza, melyet Ajánlatkérő a
Közbeszerzési dokumentumokban bocsátja ajánlattevők rendelkezésére.
Ahol az Árazatlan terméktáblában (terméklista) a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást,
ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott
gyártmányú és típusú termékek helyett „vagy azzal egyenértékű” termékeket is ajánlhatnak. A műszaki tartalom
értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot
Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott
termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű
A megajánlott, ill. szállítandó termékeknek I. osztályúaknak kell lenniük, és a szerződés fennállása alatt
folyamatosan meg kell, hogy feleljenek a jelen ajánlati dokumentációban meghatározott mennyiségi és szakmai
specifikációknak.
Nyertes ajánlattevő köteles kizárólag olyan terméket szállítani, amely azonnali felhasználásra alkalmas, és
az általános köznapi értelemben „friss” és kifogástalan állapotúnak minősül. Amennyiben az adott termék
eltarthatónak (tárolhatónak) minősül, a kiszállítás időpontjában rendelkezzen az adott termék gyártásától
számított, a csomagoláson (ill. a termékcímkén) feltüntetett minőség megőrzési vagy fogyaszthatósági idő közötti
időintervallum legalább 50 % időtartamával.
Termékek szállításának ütemezése részletesen 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: 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: 51991200
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Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Európa-Pék Export, Import Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19321123
Postai cím: Zrínyi Utca 34
Város: Nagybajom
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7561
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@europapek.hu
Telefon: +36 308305609
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82504045
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):
Vevő és Eladó az élelmiszeripari termékek tekintetében felmerülő áremelkedést gondos tervezéssel
sem láthatták előre, az áremelkedés mértéke extrém, a korábbi évek trendjei alapján nem megjósolható
változás.
A keretszerződés általános jellege nem változik, kizárólag az egységárak kerülnek módosításra, minden
más szerződéses feltétel változatlan marad. A keretszerződés 2. sz. mellékletét képező részletes ár táblázat
megnevezésű dokumentumot jelen módosítás 1. sz. mellékletének megfelelően módosítják.
A terméklista összesített árának a módosítása 50% alatt marad, míg a keretösszeg (nettó 51 991 200 HUF)
nem kerül módosításra.
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 keretszerződés tárgyát képező termékek egységárának kimutatott (és a
nyilvánosság előtt is ismert) növekedése előre nem volt látható – sem Vevő), sem Eladó ezzel előre nem
számolhatott, így a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján indokolt a keretszerződés módosítása.
Eladó az ajánlattétel során a szokásos piaci kockázattal és áremelkedési trendekkel kalkulált, ugyanakkor
a közbeszerzési eljárásban az ajánlattétel időpontját követően az egyes élelmiszeripari termékek piacán
előre nem látható, jelentős mértékű áremelkedés következett be az ellátási láncban tapasztalható hiányok,
a COVID járvány utóhatásai, emelkedő energiaárak és a kialakult háborús helyzet következtében. A
megrendelések teljesítését olyan külső körülmények alakítják, amelyek az Eladó érdekkörén, rendes piaci
kockázatán kívül esnek.
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A Kbt. 141. § (4) bekezdés szerint: „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:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”
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: 51991200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 51991200 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
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Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (9523/2022)
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: 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: Balázs Károly
Telefon: +36 17691704
E-mail: balazs.karoly@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer - Vas megye
Hivatkozási szám: EKR000839332020
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: Szárazáru - VMESZI
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):

15800000-6

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15400000-2

További tárgyak:

15600000-4
15800000-6
15811000-6

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9746 Acsád, Semmelweis tér 1.
9734 Peresznye, Hunyadi u. 85.
9730 Kőszeg, Kálvária u. 14.
9731 Hegyfalu, Kossuth u. 2.
9632 Sajtoskál, Rákóczi u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
4. rész: Szárazáru beszerzése a Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény részére
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség:
78 549 kg
9 900 l
147 717 db
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem pontosan
tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre. A keretösszeg nettó 53 956 940,- Ft.
A részletezett beszerzendő termékeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott
árazatlan terméklistában találhatóak.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar
Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan terméklistában
előírt követelményeknek.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi
felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi
felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében
– egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell
megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
(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: 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:
II.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: 2022 /S 045 - 114747
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Szárazáru - VMESZI
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/14 (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
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Hivatalos név: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38045466
Postai cím: Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.elo@illkerfood.hu
Telefon: +36 305355412
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96210083
A nyertes ajánlattevő/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: 53956940 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A tárgyi eljárás 3., 4., 10., 11., 22. és 23. részei vonatkozásban a szerződésmódosítások létrejöttének,
mindkét fél általi aláírásának napja: 2022. április 28. 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. § (3)–(4)
bekezdésének 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
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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):
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Kiegészítő szójegyzék

15800000-6
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

15400000-2

További tárgyak:

15600000-4

Kiegészítő szójegyzék

15800000-6
15811000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9746 Acsád, Semmelweis tér 1.
9734 Peresznye, Hunyadi u. 85.
9730 Kőszeg, Kálvária u. 14.
9731 Hegyfalu, Kossuth u. 2.
9632 Sajtoskál, Rákóczi u. 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: Szárazáru beszerzése a Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény részére
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség:
78 549 kg
9 900 l
147 717 db
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem pontosan
tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre. A keretösszeg nettó 53 956 940,- Ft.
A részletezett beszerzendő termékeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott
árazatlan terméklistában találhatóak.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar
Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan terméklistában
előírt követelményeknek.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi
felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi
felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében
– egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell
megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
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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: 53956940
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38045466
Postai cím: Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.elo@illkerfood.hu
Telefon: +36 305355412
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96210083
A nyertes ajánlattevő/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 Felek a Keretmegállapodás 2. sz. mellékletét képező „Eladó ajánlata (részletes ártáblázat)” megnevezésű
dokumentumot jelen módosítás 1. sz. mellékletének megfelelően módosítják. A felek rögzítik, hogy a
Keretmegállapodás 2.sz. módosított mellékletében feltüntetett nettó egységárak jelen 1. számú módosítás
hatálybelépésének napjától érvényesek.
A terméklista összesített árának a módosítása 50% alatt marad, míg a keretösszeg nem kerül módosításra.
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 keretmegállapodás tárgyát képező termékek egységárának kimutatott (és a
nyilvánosság előtt is ismert) növekedése előre nem volt látható – sem Ajánlatkérő, sem Ajánlattevő ezzel
előre nem számolhatott, így a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján indokolt a keretmegállapodás
módosítása.
Eladó az ajánlattétel során a szokásos piaci kockázattal és áremelkedési trendekkel kalkulált, ugyanakkor
a közbeszerzési eljárásban az ajánlattétel időpontját követően az egyes élelmiszeripari termékek piacán
előre nem látható, jelentős mértékű áremelkedés következett be az ellátási láncban tapasztalható hiányok,
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a COVID járvány utóhatásai, emelkedő energiaárak és a kialakult háborús helyzet következtében. A
megrendelések teljesítését olyan külső körülmények alakítják, amelyek az Eladó érdekkörén, rendes piaci
kockázatán kívül esnek.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés szerint: „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:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.” Ajánlatkérő és Ajánlattevő
az élelmiszeripari termékek tekintetében felmerülő áremelkedést gondos tervezéssel sem láthatták
előre, az áremelkedés mértéke extrém, a korábbi évek trendjei alapján nem megjósolható változás. A
keretmegállapodás általános jellege nem változik, kizárólag az egységárak kerülnek módosításra, minden
más szerződéses feltétel változatlan marad.
A terméklista összesített árának a módosítása 50% alatt marad, míg a keretösszeg nem kerül módosításra.
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: 53956940 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 53956940 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
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Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (9538/2022)
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: 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: Balázs Károly
Telefon: +36 209606521
E-mail: balazs.karoly@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer-alapanyag beszerzés – Veszprém megye
Hivatkozási szám: EKR000104182020
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: Szárazáru
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):

15800000-6

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15400000-2

További tárgyak:

15600000-4
15800000-6
15890000-3

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 80.,
8469 Kamond, Kossuth u. 27/II.
8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 98.
8330 Sümeg-Nyírlakpuszta
8474 Csabrendek (Darvastó) 0438/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A keretösszeg nettó 120.928.473,- Ft , AK a nettó keretösszeg 75%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség:
361.530 db
152.020 kg
59.344 l
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem
pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott
ártáblában találhatóak.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar
Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan ártáblában előírt
követelményeknek. A megajánlott termékeknek meg kell felelni továbbá a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező
előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendeletnek.
Szállítási gyakoriság: a Közbeszerzési dokumentum V. kötetében található.
Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 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:
II.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: 2021 /S 086 - 222259
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Szárazáru
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/04/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
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Hivatalos név: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38045466
Postai cím: Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.elo@illkerfood.hu
Telefon: +36 305355412
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96210083
A nyertes ajánlattevő/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: 120928473 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Felek az „Élelmiszer-alapanyag beszerzés — Veszprém megye” tárgyú eljárás eredményeként, az 5.
(Szárazáru) és a 6. (Száraztészta) részek vonatkozásban megkötött adásvételi keretszerződéseket 2022.
május 2. napján módosították.
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.
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
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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):
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Kiegészítő szójegyzék

15800000-6
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

15400000-2

További tárgyak:

15600000-4

Kiegészítő szójegyzék

15800000-6
15890000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 80.,
8469 Kamond, Kossuth u. 27/II.
8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 98.
8330 Sümeg-Nyírlakpuszta
8474 Csabrendek (Darvastó) 0438/3 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretösszeg nettó 120.928.473,- Ft , AK a nettó keretösszeg 75%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Tájékoztató jellegű beszerzési mennyiség:
361.530 db
152.020 kg
59.344 l
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem
pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott
ártáblában találhatóak.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar
Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan ártáblában előírt
követelményeknek. A megajánlott termékeknek meg kell felelni továbbá a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező
előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendeletnek.
Szállítási gyakoriság: a Közbeszerzési dokumentum V. kötetében található.
Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
A közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében Ajánlatkérő egyes termékek
vonatkozásában meghatározott gyártmányra, eredetre, illetve típusra (márkára) hivatkozik. Ezen megnevezések,
tárgyleírások mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni szükséges. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
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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: 120928473
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38045466
Postai cím: Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.elo@illkerfood.hu
Telefon: +36 305355412
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96210083
A nyertes ajánlattevő/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):
Ajánlatkérő és Ajánlattevő az élelmiszeripari termékek tekintetében felmerülő áremelkedést gondos
tervezéssel sem láthatták előre, az áremelkedés mértéke extrém, a korábbi évek trendjei alapján nem
megjósolható változás.
A keretszerződés általános jellege nem változik, kizárólag az egységárak kerülnek módosításra, minden
más szerződéses feltétel változatlan marad. Felek a Keretszerződés 2. sz. mellékletét képező „Egységárlista
(ártáblázat)” megnevezésű dokumentumot jelen módosítás 1. sz. mellékletének megfelelően módosítják.
A terméklista összesített árának a módosítása 50% alatt marad, míg a keretösszeg (nettó 120 928 473 HUF)
nem kerül módosításra.
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 keretszerződés tárgyát képező termékek egységárának kimutatott (és a
nyilvánosság előtt is ismert) növekedése előre nem volt látható – sem Ajánlatkérő, sem Ajánlattevő
ezzel előre nem számolhatott, így a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján indokolt a keretszerződés
módosítása.
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Eladó az ajánlattétel során a szokásos piaci kockázattal és áremelkedési trendekkel kalkulált, ugyanakkor
a közbeszerzési eljárásban az ajánlattétel időpontját követően az egyes élelmiszeripari termékek piacán
előre nem látható, jelentős mértékű áremelkedés következett be az ellátási láncban tapasztalható hiányok,
a COVID járvány utóhatásai, emelkedő energiaárak és a kialakult háborús helyzet következtében. A
megrendelések teljesítését olyan külső körülmények alakítják, amelyek az Eladó érdekkörén, rendes piaci
kockázatán kívül esnek.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés szerint: „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:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”
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: 120928473 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 120928473 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
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Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya (9346/2022)
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: Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Nemzeti azonosítószám: 15347983204
Postai cím: Mirhóháti Utca 1-5.
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mraucsik Éva
Telefon: +36 66386991
E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu
Fax: +36 66386991 107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.gyomaendrod.com/szocialis-ellatas/varosi-gondozasikozpont
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle élelmiszerek beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR001390342021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Sertés, marha, birka hús
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):

15800000-6

Fő szójegyzék
Fő tárgy:
15110000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére:

Kiegészítő szójegyzék
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3. Sertés, marha, birka hús 14 750 kg
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
A 321/2015. Korm.r. 46.§ (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a
műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre,
árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának (2)
bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az
egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes
egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt.
73. § (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján
nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer
termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar
Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura
vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut
fogad el.
Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját,
gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített
zsírsav-, zsír-, energia- fehérje-, szénhidrát-, cukor-, kálcium- és sótartalom, valamit allergén
összetevők.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 005 - 006541
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Sertés, marha, birka hús
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/12/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Gulyás János és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám: 11399531206
Postai cím: II. Kerület 80
Város: Felgyő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6645
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz.felgyoivagohid@gmail.com
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Telefon: +36 202383721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63483248
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: 11999500 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
a szerződés módosításának időpontja: 2022.04.04.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban
meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (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
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Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

545

15800000-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15110000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére:
3. Sertés, marha, birka hús 14 750 kg
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
A 321/2015. Korm.r. 46.§ (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a
műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre,
árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának (2)
bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az
egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes
egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt.
73. § (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján
nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer
termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar
Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura
vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut
fogad el.
Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját,
gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített
zsírsav-, zsír-, energia- fehérje-, szénhidrát-, cukor-, kálcium- és sótartalom, valamit allergén
összetevők.
(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: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 15599350
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Gulyás János és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám: 11399531206
Postai cím: II. Kerület 80
Város: Felgyő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6645
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz.felgyoivagohid@gmail.com
Telefon: +36 202383721
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Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63483248
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 8. pontja a módosítás előtt:
A közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozatának megfelelően a szállító a jelen szerződés időtartama alatt az
alábbi szállítási árakat a melléklet szerint garantálja a megrendelő irányába (100% mennyiségre):
3. rész Sertés-, marha-, birkahús: 11.999.500,- Ft + ÁFA
Felek megállapodnak, hogy a szállító göngyöleg nem képezi a termék árát, a göngyöleg nem kerül külön
számlázásra, a göngyöleg visszaszállításáról a szállító gondoskodik.
A Szerződés 8. pontja a módosítás után:
A közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozatának megfelelően a szállító a jelen szerződés időtartama alatt az
alábbi szállítási árakat a melléklet szerint garantálja a megrendelő irányába (100% mennyiségre):
3. rész Sertés-, marha-, birkahús: 15.599.350,- Ft + ÁFA
Felek megállapodnak, hogy a szállító göngyöleg nem képezi a termék árát, a göngyöleg nem kerül külön
számlázásra, a göngyöleg visszaszállításáról a szállító gondoskodik.
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 Szállító kezdeményezte a Szerződés módosítását arra tekintettel, hogy az
ajánlattétel, ill. a szerződéskötés óta olyan világgazdasági hatások érték a szerződés tárgyát képező
húspiacot, amely előre nem látható mértékű áremelkedéshez, a Forint - Euro árfolyam változáshoz, az
infláció növekedéséhez, a fuvarozási költségek növekedéséhez, az energia árak, felvásárlási árak drasztikus
növekedéséhez vezetett.
Ez megfelel a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjában meghatározottaknak és a szerződésmódosítás nem éri el
az eredeti szerződés értékének 50%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános
jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
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: 11999500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 15599350 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
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Külgazdasági és Külügyminisztérium (8461/2022)
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: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: 15311344141
Postai cím: Bem Rakpart 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Renátó
Telefon: +36 14581589
E-mail: kozbeszerzes@mfa.gov.hu
Fax: +36 14581589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
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
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:
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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
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: Külügy, külpolitika
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Munkavállalás elősegítése
Hivatkozási szám: EKR000361132022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

549

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79611000-0
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő ukrán állampolgársággal rendelkező személyek
munkavállalásának elősegítése.
Az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról
szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása a műszaki leírás
szerint.
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: 7098000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Munkavállalás elősegítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79611000-0

További tárgyak:

55100000-1

Kiegészítő szójegyzék
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55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról
szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása a csatolt műszaki
leírás szerint.
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
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
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IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (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: Munkavállalás elősegítése
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:
2022/03/17 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13410021244
Postai cím: Hungária körút 140-144
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: balazs.kinga@prohuman.hu
Telefon: +36 706655970
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7098000000
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:
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:
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
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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:
2022/05/10 (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)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A 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
x 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
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A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Ajánlatkérő a beszerzési igényének kielégítése érdekében a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít, tekintettel arra, hogy:
• az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása
feltétlenül szükségesek, a Rendelet a kihirdetését követő napon hatályba lépett, így az Ajánlatkérőnek a rá
vonatkozó feladatokat el kell látnia.
• az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a
tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak. Egy uniós nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos
eljárás időszükséglete a hozzá kapcsolódó ellenőrzéssel együtt több hónapot vesz igénybe, még gyorsított eljárás
esetén is.
• a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények nem az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az ajánlatkérő által
előidézett okból erednek.
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Balassagyarmati Törvényszék (9670/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balassagyarmati Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: 15311416112
Postai cím: Köztársaság Tér 2
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Katalin
Telefon: +36 35300856
E-mail: nagykat@balassagyarmatit.birosag.hu
Fax: +36 35795063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balassagyarmatitorvenyszek.birosag.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/EKR000430852022/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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

556

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/EKR000430852022/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) 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: igazságszolgáltatás
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
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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:
Balassagyarmati Törvényszék épületének felújítása
Hivatkozási szám: EKR000430852022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

557

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján Balassagyarmat, Köztársaság tér 2. szám (441 hrsz.)
alatti ingatlanon meglévő Törvényszék épületének felújítása.
1. Épület
1.1. Építészeti munkák
1.1.1. Homlokzat felújítás
Főbb munkanemek:
- Bontási munkák; zsaluzás és állványozás; helyszíni beton és vasbeton munka; vakolás és rabicolás;
bádogozás; asztalosszerkezetek elhelyezése; felületképzés; szigetelés
1.1.2. Alagsor felújítás
Főbb munkanemek:
- Bontási munkák; vakolás és rabicolás; aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat; felületképzés; szigetelés;
takarítási munkák; kiegészítő munkák;
1.1.3. Térburkolat felújítás
Főbb munkanemek:
- Bontási munkák; irtás, föld- és sziklamunka; útalap és makadámburkolat készítés; kőburkolat készítés;
közműcsatorna építése
1.2. Restaurátori munkák
Főbb munkanemek:
- Attika szobrok helyreállítása;
- 4 db műkő váza helyreállítása füzérekkel;
- Attikafal helyreállítása, tisztítás, repedéskitöltés, betétezés;
- Lábazat helyreállítás
- Belső lábazat helyreállítása rekonstrukciója műkőből
- Főbejárati Kapu helyreállítása címeres, lépcsős
- Autóbejáró kapu helyreállítása
- Homlokzati felirat
2. Csapadékvíz elvezetés, szivárgó építés
Főbb munkanemek:
- Dúcolás, földpartmegtámasztás; víztelenítés; irtás, föld- és sziklamunka; szivárgóépítés, alagcsövezés;
helyszíni beton és vasbeton munka; közműcsatorna-építés; közműcsővezetékek és –szerelvények

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

558

szerelése; útburkolatalap és makadámburkolat készítés; bitumenes alap és makadámburkolat készítés;
épületgépészeti szerelvények és berendezése szerelése.
3. Belső udvar felújítás
Főbb munkanemek:
- Bontási munkák; irtás, föld- és sziklamunka; vakolás és rabicolás; felületképzés; útalap és
makadámburkolat készítés; kőburkolat készítés; kertépítési munkák.
4. Elektromos munkák
4.1. Külső homlokzat megvilágítás
4.2. Belső udvar megvilágítás
A pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum
részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlattétel nem biztosított, tekintettel arra, hogy az
elvégzendő kivitelezési munkák részfeladatai szakmailag egymással összefüggnek. A beszerzés tárgyát
képező kivitelezési munkák azonos helyszínen történnek, továbbá egymásra épülő feladatokból állnak.
A részekre történő ajánlattéttel gazdasági, műszaki és minőségi, valamint a szerződés teljesítésével
kapcsolatos valamennyi szempontot figyelembe véve ésszerűtlen lenne, és nem eredményezné a
közpénzek hatékony felhasználását.
Gazdasági szempontból előnyösebb egy kivitelező koordinációjával megvalósítani a kivitelezést, mivel
így az általános költségek, melyek a kivitelezőt terhelik nem oszlanak meg és költséghatékonyabbá válhat
a munkavégzés. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető
jótállási és szavatossági igény. Részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki
észszerűséggel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Balassagyarmati Törvényszék épületének felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Balassagyarmat 441; 442; 449; 335/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján Balassagyarmat, Köztársaság tér 2. szám (441 hrsz.)
alatti ingatlanon meglévő Törvényszék épületének felújítása tájékoztató adatokkal.
Az érintett épület hagyományos szerkezetű, két utcára néző zártsorú beépítésű, alagsor, földszint és két
emeletből álló, magas tetős épület. Az alagsor a környező terep és járdaszint alatt van.
Homlokzata terméskő burkolatú magas lábazattal van ellátva, felette vakolt falazott faltestek vannak. A
koronázó párkányzat felett elhelyezett elemek, szobrok műkőből készültek.
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Homlokzati nyílászárói a közelmúltban kerültek cserére fa ablakok sötétzöld színben, ugyancsak a
közelmúltban került felújításra a tetőszerkezet fedésének cseréje téglapiros rombusz palafedéssel.
Az épület helyi védelem alatt áll!
A kivitelezés során felújításra kerül a teljes homlokzat, a homlokzatvakolat részleges alap- és simítóvakolat
javítással, teljes felületen szilikonos homlokzatfestéssel, a terméskő lábazat felújításával, szobrok cseréjével
és főpárkányok kőfelületeinek tisztításával és impregnálásával, az alagsori nedvesedési problémák
megszüntetésével, az épület előtti járda felújításával, illetve cseréjével.
Sor kerül az utcafronti ereszcsatornák csapadékcsatornába kötésére, és az épület körül teljes szivárgó
hálózat kiépítésére. Ezen túlmenően az épület vízszigetelése is felújításra kerül.
Kivitelezéssel érintett további ingatlanok:
- Balassagyarmat 442 hrsz. aszfaltozott járda
- Balassagyarmat 449 hrsz. Bercsényi utca
- Balassagyarmat 335/5 hrsz. Rákóczi fejedelem út
1. Épület
1.1. Építészeti munkák
1.1.1. Homlokzat felújítás
Főbb munkanemek:
- Bontási munkák; zsaluzás és állványozás; helyszíni beton és vasbeton munka; vakolás és rabicolás;
bádogozás; asztalosszerkezetek elhelyezése; felületképzés; szigetelés
Főbb tájékoztató mennyiségek:
- Speciális vakolat készítése 209 m2
- Homlokzati alapvakolat réteg készítése 359,0 m2
- Homlokzatfestés 3905,0 m2
- Függőereszcsatorna szerelése 197,0 m
- Lefolyócső szerelése 233,0 m
- Acélfelületek átvonó festése 110,0 m2
- Körítő főfal és lábazatszigetelés 672,0 m2
1.1.2. Alagsor felújítás
Főbb munkanemek:
- Bontási munkák; vakolás és rabicolás; aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat; felületképzés; szigetelés;
takarítási munkák; kiegészítő munkák;
Főbb tájékoztató mennyiségek:
- Speciális vakolat készítése 776,8 m2
- Fal-, pillér-, oszlop-, lábazat és padlóburkolat készítése 192,2 m2
- Diszperziós belsőfestés 3337,4 m2
- Falszigetelés függőleges felületen 217,4 m
- Falszigetelés vízszintes felületen (Furatinjektálásos módserrel) 177,0 m2
1.1.3. Térburkolat felújítás
Főbb munkanemek:
- Bontási munkák; irtás, föld- és sziklamunka; útalap és makadámburkolat készítés; kőburkolat készítés;
közműcsatorna építés
Főbb tájékoztató mennyiségek:
- Térburkolat készítése rendszerkövekből 579,0 m2
- Útszegély készítés 282,1 m2
- Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése 65,0 m
1.2. Restaurátori munkák
Főbb munkanemek:
- Attika szobrok (~2,5 m magas, súly:~2.500 kg) helyreállítása;
- 4 db műkő váza helyreállítása füzérekkel (~170 cm magas);
- Attikafal helyreállítása (120 fm, kb.2m magas)-> ~240 m² tisztítás, repedéskitöltés, betétezés;
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- Lábazat helyreállítás (120 fm magasság 2,4 m)
- Belső lábazat helyreállítása rekonstrukciója műkőből
- Főbejárati Kapu helyreállítása (~6,5 m magas) címeres, lépcsős
- Autóbejáró kapu helyreállítása (~4 m magas)
- Homlokzati felirat
2. Csapadékvíz elvezetés, szivárgó építés
Főbb munkanemek:
- Dúcolás, földpartmegtámasztás; víztelenítés; irtás, föld- és sziklamunka; szivárgóépítés, alagcsövezés;
helyszíni beton és vasbeton munka; közműcsatorna-építés; közműcsővezetékek és –szerelvények
szerelése; útburkolatalap és makadámburkolat készítés; bitumenes alap és makadámburkolat készítés;
épületgépészeti szerelvények és berendezése szerelése
Főbb tájékoztató mennyiségek:
- Gravitációs szennyvízcsatorna építés NA160 KM-PVC 47,0 fm
- Védőcső elhelyezés NA250 KD-Extra 39,0 m
- ÖV. eresz bekötő idom 6 db
- Műanyag ellenőrző akna 3 db
- Szivárgórendszer építés tolókarmantyús PVC, LPE csőből 284,1 m
- Választó- és szűrőszövet borítása teljes felületre 434,7 m2
- Opti-roll lapszivárgó elhelyezése függőleges felületen 111,2 m
3. Belső udvar felújítás
Főbb munkanemek:
- Bontási munkák; irtás, föld- és sziklamunka; vakolás és rabicolás; felületképzés; útalap és
makadámburkolat készítés; kőburkolat készítés; kertépítési munkák
Főbb tájékoztató mennyiségek:
- Speciális vakolatkészítés 285,0 m2
- Homlokzatfestés 285,0 m2
- Kiskocka burkolatkészítés 520,0 m2
- Zöldfelület rendezés 435,0 m2
4. Elektromos munkák
4.1. Külső homlokzat megvilágítás
Főbb tájékoztató mennyiségek:
- utcai közvilágítási oszlopokon tervezett lámpatestek, fényvetők elhelyezése 4 db
- az épület utcai homlokzatán tervezett vonalsugárzó lámpatestek elhelyezése 10 db
Mindkét kiépítést követően a fényhatást optimalizálni kell a lámpatestek beállításával.
4.2. Belső udvar megvilágítás
Főbb tájékoztató mennyiségek:
- meglévő udvari világítási oszlopok cseréje az oda tervezett új lámpatestekre 11 db
- az épület energia hálózatáról az udvarvilágítás új megtáplálása:
- épületfalban való vezeték csere 38,0 m
- udvar területén lévő földkábel csere védőcsőben 115,0 m
- energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése 128,0 m
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) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3.) M.2 pontjában előírt alkalmasság tekintetében bemutatott
szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) 20
2 A kötelező jótállási időn (24 hónap) felüli többlet jótállás időtartama (0-24) hónap 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső
határával azonos pontot ad - a minőségi szempontra bemutatott szakember releváns
szakmai többlettapasztalata tekintetében a 36 hónapban, a többlet jótállás időtartamát 24
hónapban határozza meg.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m)
pontjában foglaltak szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon
ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következtek 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 (a továbbiakban:
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
A 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozó
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és a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró
okok.
Az igazolási módok tekintetében előírt nyilatkozatokat az EKR-en keresztül kell megtenni az
űrlapok kitöltésével.
A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát
az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja
alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában
résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. Felhívjuk a figyelmet a Kbt 64.
§ (1) és (2) bekezdése alapján Ajánlattevő öntisztázási
lehetőségére, valamint a Kbt. 69. § (11/a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nincs bejegyezve az irányelv XI. melléklete szerinti
hasonló nyilvántartásában, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdésében
foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlatban az ajánlattevő csupán
arról köteles nyilatkozni, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem köteles dokumentumot csatolni, a
nyilvántartásban való szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevő esetében igazolást kell benyújtani, hogy a 2014/ 24/EU irányelv XI. melléklete
szerinti hasonló nyilvántartásban szerepel vagy a hivatkozott mellékletben foglalt
követelményeknek megfelel.
Ez utóbbi esetben a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatban nyújtsák be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem releváns.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az Ajánlatkérő a Kbt. 114./A § (1) bekezdés alapján előírja,
hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák
be. A Kbt. 114./A. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését
azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolásaikat az alábbiak szerint
kötelesek benyújtani:
M.1. Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az ajánlattevő a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 21. § (2) bekezdés a) pontja
alapján, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 év (60 hónap) -
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figyelemmel az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakra - teljesített építési
beruházásainak a szerződést kötő másik fél által adott igazolás (referencia igazolás)
benyújtásával köteles igazolni.
A Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint kiállított referencia-igazolás tartalmazza legalább:
- az építési beruházás tárgyát, mennyiségét (különös tekintettel az alkalmassági feltételként
előírtakra);
- a teljesítés idejét – kezdő és befejező időpontját ( év/hónap/nap pontossággal
megjelölve) - és helyét;
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;
- arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e;
- a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét. (A referencia tárgyát
legalább olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek
való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
Amennyiben ajánlattevő a referencia alapjául szolgáló szerződést közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a
referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a szerződés mely részeit teljesítette.
Olyan szerződés esetében, amely a bemutatni kért építési beruházáson kívül további munkákat is
tartalmazott, kérjük a szerződés tárgyát erre tekintettel megbontva bemutatni a releváns építési munkák
értékének feltüntetésével.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 140. § (9) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5)
bekezdésében foglaltakat is.
M.2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján be kell mutatnia
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség – ellenőrzésért felelősöknek – a
megnevezésével, végzettségük, vagy a képzettségük szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevőnek csatolnia kell azon nyilatkozatát, hogy mely szakembert kívánja bevonni a teljesítésbe.
Csatolni kell a szakember végzettségét igazoló okiratok másolatát.
Csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell a szakember
szakmai gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat (betöltött munkakör ismertetését,
hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező
idejét év/hó megjelölésével, valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a
megjelölését akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll.
Csatolni kell még a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is, hogy a szerződés teljesítése során
rendelkezésre fog állni.
Amennyiben a szakember az ajánlat benyújtásakor rendelkezik a releváns kamarai nyilvántartásba vétellel,
illetve az előírt 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános
építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont szerinti MV-É jelölésű felelős műszaki vezetői
jogosultsággal, akkor a jogosultság megszerzésének időpontját a szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni.
Ebben az esetben a szakember végzettségét igazoló okiratok másolatának benyújtása nem szükséges,
valamint az alkalmasság igazolásához szükséges szakmai tapasztalat bemutatása sem szükséges a szakmai
önéletrajzban.
A jogosultság érvényességét Ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes kamara nyilvános adatbázisából.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ez esetben
csatolni kell 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 ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9), (11-12) bekezdésében és a 67. § (3)
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bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Az ajánlattevőnek rendelkezni kell az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb 8 éven (96
hónap) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
a) összesen minimum 500 m 2 homlokzati és/vagy belső falfelület vakolást tartalmazó építési és/vagy
épület felújítási, és
b.) összesen minimum 1.000 m2 homlokzati festést tartalmazó építési és/vagy épületfelújítási, és
c.) összesen minimum 400 m2 térburkolat építést és /vagy felújítást tartalmazó referencia munkával.
Az M.1 alkalmassági minimumkövetelmény több szerződéssel is teljesíthető. Egy szerződéssel több
referencia (alkalmassági követelmény) is teljesíthető.
M2 Ajánlattevőnek rendelkezni kell legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII .11.) Korm.
rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés, 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői
szakterületek 2. pont szerinti építési szakterület MV-É - vagy ezzel egyenértékű - felelős műszaki vezetői
kategória szerinti szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges képesítési minimumkövetelmény szerinti vagy azzal egyenértékű - szakképzettséggel és a szükséges szakmai gyakorlati idővel.
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 késedelem minden naptári napja után a szerződés szerinti nettó
ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 0,5 %-a mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A
késedelmi kötbér max. mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói
díj) 20 %-a lehet.
- Hibás teljesítési kötbér: A Megrendelő hibás teljesítési kötbért köt ki arra az esetre, ha a megvalósult
létesítmény – a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül – a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. A hibás teljesítési kötbér a
hibásan teljesített rész után számítandó, mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
- Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 20 %-a.
- Jótállási kötelezettség: A kötelező jótállás 24 hónap. Az ajánlattevő ajánlatában - értékelési
szempont - többlet jótállási időtartamot vállalhat. Az ajánlattevő jótállási kötelezettségét a kötelező és az
ajánlatában vállalt többlet jótállási időtartam összessége adja.
- A jólteljesítési biztosíték összege a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 3 %-a.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása saját forrásából történik.
Előleg: Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján a nettó vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő
mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás teljesítése tekintetében a közbeszerzési dokumentumban leírtak szerinti
részletekben - 4 rész-számla (a teljesítés 15, 35, 55, 80 %-nál) és egy végszámla - kíván megállapodni.
A finanszírozás a kifizetés szabályai és a következő jogszabályok alapján történik:
- 2015. évi CXLIII. törvény,
- 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet,
- 2013. évi V. törvény,
- 2007.évi CXXVII. törvény
- 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
A részletes fizetésifeltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
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III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet és projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/06/09 (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: 2022/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR útján
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. §-a és a 424/2017.
(XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ajánlati ár: fordított arányosítás; Minőségi szempontok: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
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Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő 2022. május 25-én 10.00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó
helyszíne: Balassagyarmat, Köztársaság tér 2. Porta
2. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatot és annak részét képező dokumentumokat kizárólag
az EKR-en keresztül lehet benyújtani.
3. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján
azonban az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás.
4. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 11. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérő által előkészített űrlap kitöltésével kell tartalmaznia. A
felolvasólapon fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot.
6. Az ajánlattevőnek, adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek (személynek) az ajánlathoz
csatolni kell képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a nyilatkozatot aláíró(k) cégjegyzésre jogosult(ak)
aláírási címpéldánya(i)t, vagy a
2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit egyszerű másolatban. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró
személye különböző, akkor csatolandó a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által
adott közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, melynek tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírását is.
7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja
vonatkozásában. A
nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
8. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy gazdálkodó szervezete tekintetében van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás.
Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában az
ajánlathoz csatolni kell
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
9. Felelősségbiztosítás: A 322/ 2015. Kr. 26. §- alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek
legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára teljes körű építés-szerelésbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjesztenie)
a szerződés teljesítésének időtartamára 250 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény értékhatárig az útmutatóban
előírtak szerint.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát az előírt feltételeknek megfelelő felelősségbiztosításra
vonatkozóan.
10. Ajánlattevőnek a szakmai ajánlatot kell benyújtania a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
11. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint többgazdasági szereplő közösen is nyújthat
be ajánlatot. Ez esetben az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a benyújtandó iratok jegyzékében megjelölt valamennyi nyilatkozatot és
dokumentumot.
13. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon (az EKR-ben erre szolgáló funkció
használatával) elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai
szerint.
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14. Az ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15. Az ajánlatkérő az eljárás során a nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését.
16. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza
az alkalmassági követelményre/ értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét, akkor annak
hiánypótlására nincs
lehetőség, és az ajánlat érvénytelennek minősül.
17. Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 30. § (4) bekezdése
alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése
alapján
meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki,
illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. A szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmény:
M.1. és M.2. pont.
18. Ahol az ajánlatkérő a benyújtandó nyilatkozatokhoz az EKR-ben mintaként rendelkezésre álló
elektronikus űrlapot biztosít, az ajánlattevő ezen nyilatkozatokat az elektronikus űrlapok alkalmazásával köteles
benyújtani.
19. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet, illetve a 424/2017. (XII.19.) előírásai szerint kell
eljárni.
20. Az eljárásban közreműködő FAKSZ neve: Kolosiné dr. Percze Zsuzsanna (Lsz.:00161)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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
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Biatorbágy Város Önkormányzata (9682/2022)
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: Biatorbágy Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730088213
Postai cím: Baross Gábor Utca 2/A
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Anita
Telefon: +36 23310174
E-mail: lengyel.anita@biatorbagy.hu
Fax: +36 23310174
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.biatorbagy.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/EKR000655042022/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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

570

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/EKR000655042022/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) 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
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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:
Egy db szívó-seprőgép beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000655042022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

571

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144430-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Biatorbágy Város Önkormányzata, Biatorbágyi járdák, terek téli síkosságmentesítésére, tavaszi és nyári
seprési munkákra, valamint a zöldterületek gondozására alkalmas új 1db. 2 korongos szívó-seprőgép
vásárlását tervezi.
Ajánlatkérő fontos szempontnak tekinti, hogy a megvásárolni kívánt szívó-seprőgépet szűk helyek
tisztítására is használni tudja évszaktól függetlenül.
A teljesítésre vonatkozó általános követelmények, elvárások:
• Csak és kizárólag új, korábban még nem használt forgalomba nem helyezett seprőgép ajánlható meg. A
seprőgép tartozékai szintén kizárólag újak lehetnek. Ajánlatkérő használt, felújított, korábban forgalomba
helyezett seprőgépet nem fogad el.
• A seprőgépnek és tartozékainak gyári sorozatgyártás keretei között előállított terméknek kell lennie.
Egyedi terméket ajánlatkérő nem fogad el.
• A seprőgépnek közúti közlekedésre alkalmasnak kell lennie, tekintettel arra, hogy a seprőgép által ellátott
funkciók ellátása részben közúton történik.
• A seprőgépet közúti közlekedéshez és forgalomba helyezéshez szükséges valamennyi dokumentummal
kell szállítani.
• Nyertes ajánlattevő ajánlatkérő részére szerződéskötéskor átadja a seprőgép gyári használati és kezelési
útmutatóját, magyar nyelven.
• A seprőgép forgalomba helyezése és üzembe helyezése az ehhez szükséges hatósági jelzésekkel ellátva
nyertes ajánlattevő feladata, melyre tekintettel az átadás üzembe-, és forgalomba helyezett állapotban a
szükséges hatósági jelzésekkel ellátva történik.
• Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő számára a biztonságos és üzemszerű működtetéshez
szükséges oktatás tartása magyar nyelven.
• A gép teljes szerkezete és tartozékai tekintetében a nyertes ajánlattevő biztosítja a szervízhátteret, gyári
alkatrészekkel való ellátással a jótállás ideje alatt.
• Karbantartás ellátása a gyártó által meghatározott időintervallumokban
A munkagép főbb méretei, paraméterei:
• Gép szélessége: max 1500 mm
• Gép magassága: max 2100 mm
• Gép megengedett össztömege: max 2 tonna
• A gép önsúlya: max 1200 kg.
• Gép maximális sebessége: minimum 18 km/óra
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• Állítható munkaszélesség (seprési szélesség legalább 900 mm-re szűkíthető legyen és a legnagyobb
seprési szélesség érje el az 1400 mm-t)
• felborulást gátló szerkezet (ROPS).
• utcai abroncs garnitúrával szerelt
Vezetői fülke:
• 1 személyes, (1 üléssel)
• fűthető, klimatizált vezetői kabin,
• Behajtható tükrök
• állítható kormány
• minimum kétpontos biztonsági öv
• ablaktörlő, ablakmosó funkcióval.
Motor:
• 4 ütemű, minimum három hengeres dízel motor,
• teljesítménye: minimum 18 kW
• teljesíti az EU Stage V emissziós előírásokat
Meghajtás, alváz, fékek:
• Hidrosztatikus összkerék meghajtás
• 4 kerekes alváz hidraulikus csuklókormányzással
• hidrosztatikus fékrendszer, mely mind a 4 kerékre hat,
Szívóegység:
• Szállítandó két korongos seprőegység, szeméttartállyal (minimum 450 liter), szívótorokkal
• szívóegység szélessége minimum 400 mm
• szívócső átmérője minimum 120 mm
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 részekre történő ajánlattételt nem
biztosítja. A tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében egy darab szívó-seprőgép kerül beszerzésre, mely
értelemszerűen nem bontható külön egységekre. A részekre történő ajánlattétel fentiekre tekintettel sem
pénzügyileg, sem műszakilag nem indokolt. A részekre történő ajánlattétel biztosítása nem szolgálja a
közpénzek felelős és hatékony felhasználását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Egy db szívó-seprőgép beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
34144430-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye:
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Biatorbágy Város Önkormányzata, Biatorbágyi járdák, terek téli síkosságmentesítésére, tavaszi és nyári
seprési munkákra, valamint a zöldterületek gondozására alkalmas új 1db. 2 korongos szívó-seprőgép
vásárlását tervezi.
Ajánlatkérő fontos szempontnak tekinti, hogy a megvásárolni kívánt szívó-seprőgépet szűk helyek
tisztítására is használni tudja évszaktól függetlenül.
A teljesítésre vonatkozó általános követelmények, elvárások:
• Csak és kizárólag új, korábban még nem használt forgalomba nem helyezett seprőgép ajánlható meg. A
seprőgép tartozékai szintén kizárólag újak lehetnek. Ajánlatkérő használt, felújított, korábban forgalomba
helyezett seprőgépet nem fogad el.
• A seprőgépnek és tartozékainak gyári sorozatgyártás keretei között előállított terméknek kell lennie.
Egyedi terméket ajánlatkérő nem fogad el.
• A seprőgépnek közúti közlekedésre alkalmasnak kell lennie, tekintettel arra, hogy a seprőgép által ellátott
funkciók ellátása részben közúton történik.
• A seprőgépet közúti közlekedéshez és forgalomba helyezéshez szükséges valamennyi dokumentummal
kell szállítani.
• Nyertes ajánlattevő ajánlatkérő részére szerződéskötéskor átadja a seprőgép gyári használati és kezelési
útmutatóját, magyar nyelven.
• A seprőgép forgalomba helyezése és üzembe helyezése az ehhez szükséges hatósági jelzésekkel ellátva
nyertes ajánlattevő feladata, melyre tekintettel az átadás üzembe-, és forgalomba helyezett állapotban a
szükséges hatósági jelzésekkel ellátva történik.
• Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő számára a biztonságos és üzemszerű működtetéshez
szükséges oktatás tartása magyar nyelven.
• A gép teljes szerkezete és tartozékai tekintetében a nyertes ajánlattevő biztosítja a szervízhátteret, gyári
alkatrészekkel való ellátással a jótállás ideje alatt.
• Karbantartás ellátása a gyártó által meghatározott időintervallumokban
A munkagép főbb méretei, paraméterei:
• Gép szélessége: max 1500 mm
• Gép magassága: max 2100 mm
• Gép megengedett össztömege: max 2 tonna
• A gép önsúlya: max 1200 kg.
• Gép maximális sebessége: minimum 18 km/óra
• Állítható munkaszélesség (seprési szélesség legalább 900 mm-re szűkíthető legyen és a legnagyobb
seprési szélesség érje el az 1400 mm-t)
• felborulást gátló szerkezet (ROPS).
• utcai abroncs garnitúrával szerelt
Vezetői fülke:
• 1 személyes, (1 üléssel)
• fűthető, klimatizált vezetői kabin,
• Behajtható tükrök
• állítható kormány
• minimum kétpontos biztonsági öv
• ablaktörlő, ablakmosó funkcióval.
Motor:
• 4 ütemű, minimum három hengeres dízel motor,
• teljesítménye: minimum 18 kW
• teljesíti az EU Stage V emissziós előírásokat
Meghajtás, alváz, fékek:
• Hidrosztatikus összkerék meghajtás
• 4 kerekes alváz hidraulikus csuklókormányzással
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• hidrosztatikus fékrendszer, mely mind a 4 kerékre hat,
Szívóegység:
• Szállítandó két korongos seprőegység, szeméttartállyal (minimum 450 liter), szívótorokkal
• szívóegység szélessége minimum 400 mm
• szívócső átmérője minimum 120 mm
(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 két korongos seprő alkalmazása esetén a névleges seprési kapacitás
maximális mértéke m2/óra mértékegységben kifejezve. (A legkedvezőbb érték 13000 m2/óra) 5
2 3. A hibajavítás megkezdésének vállalt időpontja a hibabejelentés időpontjától számítva a jótállás
időtartama alatt egész órában meghatározva (minimum 24 óra; maximum 72 óra) 10
3 4. A megajánlott gép rendelkezik használt víz visszanyerő rendszerrel (igen/nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű 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: 175
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
a) Az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
b) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti
pontszámot:
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Az 1. és 3. értékelési részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgálóértékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám,
2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.a) pontjának aa) pontja szerinti fordított arányosítás.
A 2. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március
25.) 1. sz. melléklet A.1.a) pontjának ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.
A 4. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március
25.) 2. sz. melléklet B. fejezet A.1 pontja szerinti pontkiosztás módszere. "Igen" válasz esetén az ajánlat a
maximális pontszámot kapja, "Nem" válasz esetén az ajánlat a minimum pontszámot kapja.
A 2. értékelési szempont tekintetében a 13000 m2/órát elérő, vagy meghaladó megajánlás esetén az
ajánlat a maximális pontszámot kapja.
A 3. értékelési szempont tekintetében a 24 órára vagy az alatti értékre vonatkozó megajánlás esetén az
ajánlat a maximális
pontszámot kapja, 72 órára tett megajánlás esetén az ajánlat a minimális pontszámot kapja. 72 óra feletti
megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. Csak egész óra ajánlható meg.
c) A felhívás II.2.7) pontjában szereplő teljesítési határidő naptári napokban értendő és a szerződés
hatályba lépésétől számítandó.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlat esetén egyik ajánlattevő sem),
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a
Kbt. 62. § (1) bekezdés c), h)-k) és m), pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében, valamint
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően szükséges a
kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia, továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontját a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet
vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani az alkalmazott kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, s az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet akivel szemben az előírt kizáró ok
az eljárás során következett be.
Folyamatben lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján köteles
benyújtani nyilatkozatát a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerint. Ajánlattevő ebben csupán arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
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A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek:
M.1.: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolandók az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) év legjelentősebb szállításainak ismertetését
tartalmazó referenciák.
A referenciának (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, a részéről információt adó személy neve, elérhetősége,
— a szerződés tárgyát és mennyiségét, oly módon, hogy abból az alkalmassági
minimumkövetelményeknek
való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
— a teljesítés kezdő és befejező időpontját (legalább év és hónap bontásban történő megjelölésével),
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat
veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét 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) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben
(36 hónapos időszakban) legalább egy darab, szerződésszerűen (az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően) teljesített, legalább 1 db, közúti forgalomban való közlekedésre alkalmas utcaseprő jármű
szállítására vonatkozó referenciával.
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 késedelmi kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 1 %-a/késedelmes naptári nap. A
késedelmi kötbér maximális
összege a nettó ajánlati ár 10 %-a. A késedelmi kötbér maximális összegének elérése esetén
ajánlatkérőként szerződő Megrendelő
jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 25 %-a.
Jótállás: a seprőgépre vonatkozóan a sikeres átadás-átvételtől számított 12 hónap vagy 1000 üzemóra; a
tartozékokra vonatkozóan 12 hónap.
Előleg-visszafizetési biztosíték: rendelkezésre bocsátása az előleg nyújtásának feltétele, mértéke
megegyezik az igényelt előleg
mértékével. Az előleggel történő elszámolásig szükséges a biztosíték érvényességét fenntartani. A
biztosíték rendelkezésre bocsátása
a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában lehetséges.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat az ajánlati dokumentáció
mellékletét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
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Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
A kifizetés a Kbt. 135. § (1), (6) és (11) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik.
Ajánlatkérő 30 %-os mértékű előleget biztosít, mellyel legkésőbb a végszámlában szükséges elszámolni.
Ajánlatkérő 1 db, 100 %-os mértékű végszámla benyújtására biztosít lehetőséget, utólag, a sikeres átadásátvételt követően, az ajánlatkérő részéről erre jogosult személy által kiállított teljesítésigazolás ellenében.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeire vonatkozó részletes előírásokat valamennyi rész
tekintetében az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
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
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)
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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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/24 (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: 2022/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A Kbt. 68. §-a alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-ában és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
15. §-ában meghatározottak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

579

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
A felhívás II.2.13) További információ című pontja szerint
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) szerinti esetben újabb hiánypótlást egy
alkalommal rendel el.
2. Az alkalmasság előírt feltételei és igazolási módjai a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3. Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontját.
4. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást (Közös Ajánlattevők megállapodása), amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a Közös Ajánlattevőket
az eljárás során képviseli, illetőleg a Közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ki kell terjednie
továbbá arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
A Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett
nyilatkozatát.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot EKR űrlap formájában.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy
költségvizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el.
9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fodor Gergely, lajstromszám: 01277 és dr. Lajtai Bálint,
lajstromszám: 00125.
10. Ajánlattevő köteles az ajánlatában megajánlott eszköz műszaki adatait tartalmazó cégszerű nyilatkozatát
ajánlatához csatolni. A nyilatkozatból megállapíthatónak kell lennie az eszköz gyártmányának, típusának, továbbá
annak, hogy a megajánlott eszköz a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki
követelményeknek megfelel.
12 Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik.
13. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott
követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
kapcsolatban a Kbt. 40- 41/C. §-a az irányadó.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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
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Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr.
Vass László Egészségügyi Intézmén (9899/2022)
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 Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény
Nemzeti azonosítószám: 15515139242
Postai cím: Rákos Út 77/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Imre
Telefon: +36 15060202
E-mail: drkovacsi@xv-euint.hu
Fax: +36 15060181
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.xv-euint.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.xv-euint.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/EKR000298942022/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:
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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/EKR000298942022/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) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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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:
CT és RTG teleradiológia szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000298942022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A jelen, Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti nyilt közbeszerzési eljárás a 2022.09.01-től 2024.12.31ig terjedő időszakban közreműködői szerződés megkötésére irányul. A megrendelések RTG és CT
teleradiológia szolgáltatások teljesítése vonatkoznak.
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 részajánlattétel lehetőségét kizárja, mert
a szerződés szerinti teleradiológiai szolgáltatás folyamatos, hatékony működtetése csak egységes
informatikai rendszer működtetésével biztosítható. Részajánlat tétel biztosítása esetén az eltérő
szolgáltatók által biztosított informatikai rendszerek és hardver eszközök külön-külön, részenként
(ajánlattevőnként) történő működtetése működésbiztonsági kockázatot és jelentős többlet költséget
jelentene.
Csak az egységes szolgáltatás nyújtása biztosítja:
- a vizsgálati adatok egységes protokoll szerinti értékelését, mely által a vizsgálati módszerek
differenciálódása csökken,
- a szakmai felelősség egységes megvalósítását,
- egységes informatikai rendszer illeszthetőségét a medikai rendszerhez,
- az internetes kommunikáció egységesítését
- a leletezési idő optimális időtartamát.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
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RTG és CT teleradiológia szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XV. kerület.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
RTG és CT teleradiológia szolgáltatások teljesítése.
1.) RTG teleradiológiai szolgáltatás:
Havonta 500 esetszámot tervezünk, melyeknél átlagosan 1,7 OENO/esetet feltételezünk. Ez havonta
átlagosan 850 vizsgálatot jelent, a szakma által támogatott magas prioritással (validált leletezés 60 percen
belül).
A vizsgálat számok a szerződés időtartama alatt várhatóan egyenletesen oszlanak el, jelentős növekedést
vagy csökkenést nem prognosztizálunk.
2.) CT teleradiológiai szolgáltatás:
Havonta átlagosan 140 db 72 órás CT vizsgálattal és 10 db angio CT vizsgálattal számolunk. A berendezés
napi 8 órában, egyműszakos munkarendben üzemel.
Részletes feladatmeghatározás a dokumentációban.
(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 2.1. A III.1.3) M2. a.) pontja szerinti alk. köv.igazolására bemutatott radiológus
szakember RTG-diagnosztikában szerzett leletezési többlettapasztalata (hónap)(legkedvezőbb szintje: 120
hónap) 10
2 2.2. A III.1.3) M2. b.) pontja szerinti alk. köv. igazolására bemutatott radiológus szakember CTdiagnosztikában szerzett leletezési többlettapasztalata (hónap)(legkedvezőbb szintje: 120 hónap) 10
3 2.2. A III.1.3) M2. c.) pontja szerinti alk. köv. igazolására bemutatott neuroradiológus szakember CTdiagnosztikában szerzett leletezési többlettapasztalata (hónap)(legkedvezőbb szintje: 120 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár a II.2.13) alszempontok szerint / Súlyszám: 170
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: 28 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
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II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. A II.2.5) pont szerinti árszempont alszempontjai:
1.1. Magas (acut), [max. 60 perc] prioritású RTG-vizsgálat díja (nettó Ft/OENO) súlyszám: 95;
1.2. Alacsony (elektív), [max. 72 óra] prioritású RTG-vizsgálat díja (nettó Ft/ORNO) súlyszám: 5;
1.3. 72 órás CT vizsgálat régió díja (nettó Ft/régió) súlszám: 63;
1.4. 72 órás CT angio vizsgálat régió díja (nettó Ft/régió) súylszám: 4.
1.5. Utólagos összehasonlítás CT (előzmény képanyag a leletezés kérésekor nem kerül megküldésre, az
összehasonlítás kérésre utólagosan kerül sor, külön leletezés kérésével) (nettó Ft/régió) súlyszám 3
Az árszempont összesen súlyszáma: 170.
A szerződés időtartamát AK úgy határozta meg, hogy az megfeleljen a nyertes ajánlattevő által
eszközlendő befektetésnek
(szükséges humán és eszköz befektetés). A szerződés időtartama ideális, azt az AK a verseny
fenntartásának szem előtt tartásával és a közpénzek hatékony elköltésének céljával egyezően határozta
meg.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti
kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérónek
ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevót, alvállalkozót vagy (adott esetben) az alkalmasság
igazolásában részt vevó szervezetet, aki:
a) a felhívásban előírt kizáró okok [Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja] hatálya alá tartozik;
b) részéról a kizáró ok az eljárás során kóvetkezett be.
A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkéró kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevót,
aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Figyelemmel a Kbt. 114/A. § alkalmazására az
ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban 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 Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. (EKR űrlap) Az egységes európai közbeszerzési dokumentum
nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 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 és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy
az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt.
62. § (1) bekezdés h), j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának
ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági
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szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok
fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles
elvégezni. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó, azzal az eltéréssel – figyelemmel a Kbt. 114/A. § (4)
bekezdésére -, hogy a gazdasági szereplő ajánlatában 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 alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1.) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja,
valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített
(azaz a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények igazolásához szükséges referenciáiról szóló, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet
23. § szerint kiállított referenciaigazolást vagy nyilatkozatot, melynek tartalmaznia kell legalább az
alábbiakat:
- a szerződést kötő másik fél neve, székhelye;
- a referenciát igazoló személy neve és elérhetősége.
- a szolgáltatás tárgya/ismertetése (feltüntetve azon adatokat, amelyekből az alkalmassági
követelménynek való megfelelés megállapítható);
- a teljesített leletszámok CT-MR / RTG bontásban.
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja: év, hó, nap);
nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e,
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint az alkalmassági feltételek
igazolását már az ajánlattétel során be kell nyújtani.
M2.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015.(X.30.) Korm.
rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M2. tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható:az előírt képzettséget igazoló
iskolai oklevél másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt
példánya, valamint a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat minimum az alábbi részletezettséggel kell megadni:
- az általa ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és
- a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap pontossággal).
Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, hogy a
szakmai önéletrajz tartalmazza:
- az adott szakember jelenlegi munkahelyét,
- a foglalkoztatási forma megjelölését (munkaviszony / tagsági / egyéb foglalkoztatási jogviszony
stb.).
Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek (M.1., M.2). A Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása
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érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése
alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrásokrendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy ajánlattevő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett ajánlattevő által benyújtott, a
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék
szerinti igazolást is elfogad ajánlatkérő a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint az alkalmassági feltételek
igazolását már az ajánlattétel során be kell nyújtani.
Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22. § (5), 24. § (1)
bekezdésében, továbbá a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 6 hónapon
keresztül, szerződésszerűen teljesített (azaz a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett), RTG esetében minimum 220 db/hó, CT esetében minimum 70 db/hó leletet tartalmazó, az
előírásoknak megfelelő szerződésszerűen teljesített teleradiológiai szolgáltatásra vonatkozó referenciával.
M2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alábbiakban
meghatározott szakemberrel:
a) 1 fő radiológus szakorvos, aki RTG-diagnosztikában legalább 12 hónap leletezési gyakorlattal
rendelkezik
b) 1 fő radiológus szakorvos, aki CT-diagnosztikában legalább 12 hónap leletezési gyakorlattal rendelkezik
c) 1 fő neuroradiológus szakorvos, aki CT-diagnosztikában legalább 12 hónap leletezési gyakorlattal
rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is megajánlható, amennyiben egyidejűleg megfelel több, az alkalmassági
minimumkövetelményben rögzített feltételeknek.
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:
Amennyiben ajánlattevő (AT) a szerződésben határidőhöz kötötten előírt kötelezettségeinek teljesítésével
neki felróhatóan késedelembe esik, kötbér fizetésére köteles. A késedelmes teljesítésből származó
bármilyen jogkövetkezmény AT-t terheli.
A kötbér kifizetése nem érinti ajánlatkérő (AK) azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér
összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
AK-nél erre tekintettel felmerült többletköltségeket a AT 15 banki napon belül köteles AK részére
megtéríteni. A fenti költségeket a AK jogosult AT esedékes követeléseibe beszámítani, amennyiben azok
megtérítését AT elmulasztja.
1. Késedelmi kötbér:
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Abban az esetben, ha AT olyan okból, amelyért felelős (Ptk. 6:186. §) a szerződésben és a műszaki leírásban
meghatározott kötelezettségeit a szerződésben rögzített teljesítési határidőre nem teljesíti, úgy AK
késedelmi kötbérigényt jogosult érvényesíteni vele szemben. A kötbér mértéke elmaradt leletenként
1.500,- Ft/ késedelmes nap, de legfeljebb 10 nap.
AT nem jogosult az adott lelet díjazás ellenértékére: Amennyiben a leletmegfordulási idő a szerződésben
rögzített – késedelmes lelet megfordulási - időt is meghaladja,vagy ha a vállalt leletmegfordulási időt az
esetek több mint 10%-ában nem teljesíti.
AK az AT 10 napot meghaladó késedelem esetén jogosult a szerződéstől - szerződésszegés címén - elállni
vagy azt felmondani.
2. Meghiúsulási kötbér:
A teljesítés meghiúsulása esetén AT 10.000.000 Ft összegű (a szerződés becsült értélének 15 %-át kitevő)
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A teljesítés meghiúsulásának minősül, ha AT a szolgáltatást a
szerződésben meghatározott kezdő időpontot követő legkésőbb harmincadik napon nem kezdi meg. A
teljesítés meghiúsulása esetén AK a szerződéstől azonnali hatállyal elállhat.
AK jogosult a kötbér összegét az esedékes számla összegéből visszatartani. A kötbér megfizetése, a
kötbérigény érvényesítése nem mentesíti AT-t a teljesítés alól. AK póthatáridőt tűzhet ki a teljesítésre,
amely AT kötbérfizetési kötelezettségét nem érinti.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlattevő számla benyújtására havonta utólag jogosult.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezései az irányadóak. Az ellenszolgáltatás az
igazolt teljesítéseket követően nyertes ajánlattevő által benyújtott számla átutalással (forintban) kerül
kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1) (5)-(6), bekezdése szerint, a helyesen
kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül. A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk.
6:155.§ irányadó.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésére figyelemmel nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től
gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Projekttársaság létrehozására nincs
lehetőség. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésére a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet előírásai vonatkoznak.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
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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
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Bontás az EKR-en keresztül történik
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajanlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c), (4)
valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés
időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
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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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ár szempont, valamennyi alszempont esetében): fordított arányosítás, szakemberek szakmai tapasztalata:
egyenes arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK a Kbt. 39. § (1) bek. alapján a jelen közbeszerzési eljárás dokumentumait
a gazdasági szereplők (GSZ) szamara elektronikus úton korlátlanul, teljes körűen, és terítésmentesen teszi
hozzáférhetővé a https://ekr.gov.hu/ címen. AK előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként
legalább egy ajánlattevőnek (AT) vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak (AV) elektronikusan el kell érnie
és amennyiben ajánlatot kívánnak benyújtani az érdeklődésüket az EKR felületen jelezniük kell.
2. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos formai követelmények:
a) az ajánlatban csatolt nyilatkozatokat elektronikus formában, a https://ekr.gov.hu/ oldalon kell benyújtani;
b) a Kbt. 47. § (2a) bek. szerint a közbeszerzési eljárás során előirt dokumentumok egyszerű másolatban is
benyújthatok;
c) a dokumentáció részét képező nyilatkozatminták csak ajánlatott iratminták és az ajánlat elkészítésének
megkönnyítését szolgáljak. AK elfogadja az AT-k által készített azonos adattartalmú, de eltérő megfogalmazású
nyilatkozatokat is, melyek megfelelnek a Felhívás, a Dokumentáció és a Kbt. előírásainak.
3. Eredményhirdetés: a Kbt. 79. § -anak alkalmazásával.
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4. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosit lehetőséget hiánypótlásra.
5. AK a következő dokumentumokat az EKR elektronikus űrlapként kéri csatolni:
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerint felolvasólapot, amelyben AT köteles feltűnteti 68. § (4) bek. szerinti információkat,
- a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet resztről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetben tett nyilatkozatot,
- a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,
- Nyilatkozat kizáró okok tekintetében
- A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozatot,
- Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
- AT nyilatkozatát folyamatban levő a változásbejegyzési eljárásról,
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) pontja szerinti nyilatkozatot,
- Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.
- Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan
- Nyilatkozat üzleti titokról
- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről
AK figyelemmel a 2. c) pontra a további iratok és nyilatkozatok benyújtását is kéri:
- a cégjegyzésre nem jogosult személy nyilatkozattétele eseten a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláirt, a
meghatalmazott személy aláírását is tartalmazó meghatalmazást;
- Nyilatkozat a benyújtott idegen nyelvű dokumentumok fordításáról,
AK emlékeztet, hogy a nem leges nyilatkozatokat is be kell nyújtani!
6. AK a szerződés teljesítésére való műszaki es szakmai alkalmassági feltételeit, és azok igazolásának módját
a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban határozza meg.
7. Az ajánlat összeállításával es benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség AT-t terheli.
8. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza, de alkalmazza a Kbt. 81. § (4) es (5) bek-ben és a Kbt. 114.
§ (6a) pontjában és a Kbt. 114/A § (1) pontjában foglaltakat. (AK nem köteles az aránytalanul alacsony ár és egyéb
aránytalan vállalások vizsgálatára. AK a 73. § (2) bekezdését nem köteles alkalmazni, annak alapján azonban csak
akkor nyilváníthat egy ajánlatot érvénytelennek, ha a 72. §-ban foglaltaknak megfelelően járt el.)
9. Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés aláírásakor rendelkeznie kell olyan a III.1.3) M2. a-c) pontja szerinti,
teljesítésbe bevonandó szakemberekkel, aki a tevékenység vegyesére ANTSZ engedéllyel rendelkezik, valamint
szerepelnek az Orvosok Országos Nyilvántartásában. Erről az ajánlatban nyilatkozni kell.
10. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai
szerint kell eljárni.
11. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámok megadásra kerülnek:
„Költség szempontok (1.1. – 1.6)” (nettó Ft/eset, illetve nettó Ft/régió) értékelési szempontok: Fordított
arányosítás;
„A III.1.3) M2. b., c. és d. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
többlettapasztalata (hónap) (2.1. – 2.3. )” értékelési szempontok: Egyenes arányosítás
12.) AK a Kbt. 131. § (1) bek-nek megfelelően a szerződést az eljárás nyertesével köti meg, 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.
13. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem kizárólag az EKR felületén keresztül lehetséges. Az egyéb helyen
benyújtott (fax/e-mail) kérdést AK nem veszi figyelembe!
14. Több GSZ közösen is tehet ajánlatot. Közös AT-k személyében az ajánlattételi határidő lejára után változás
nem következhet be. Közös AJ benyújtása esetén az AJ-nak tartalmaznia kell a valamennyi közös AT által aláírt
Együttműködési Megállapodást, amelynek tartalmi előírásait a közb. dok. (KD) tartalmazza.
15. A nyertes AT-nek a szerződés megkötésének időpontjában, valamint annak hatálya alatt folyamatosan
rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező közreműködői szolgáltatásra kiterjedő)
felelősségbiztosítással, amelynek min. 10 millió Ft/év, és legalább 2 millió Ft/káresemény kártérítési összegre kell
vonatkoznia.
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AT ez irányú kötelezettségvállalásáról szóló nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni köteles. A biztosításoknak
mentesítenie kell AK-t és képviselőit az esetlegesen bekövetkező káresemények kártérítési kötelezettsége alól. A
biztosítási kötvény a szerződés melléklete.
16. A jelen eljárás tárgya szerinti szolgáltatás a Kbt. 3. melléklet szerinti Egészségügyi szolgáltatás.
17. FAKSZ: Berta Ferenc lsz.: 00154.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

593

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9697/2022)
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: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várhelyi Katalin
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000645272022/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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

594

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/EKR000645272022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Trolibusz csúszófejhez félkész termékek szállítása
Hivatkozási szám: EKR000645272022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

595

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Trolibusz csúszófejhez félkész termékek szállítása;
Teljes tervezett mennyiség: 1300 db/24 hónap
A részletezést a közbeszerzési Útmutató 2. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) 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
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 részekre történő ajánlattétel lehetőségét
megvizsgálta és a jelen eljárásban nem biztosítja. A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdése
nem írja elő közszolgáltatóknak az indokolási kötelezettséget.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Trolibusz csúszófejhez félkész termékek szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: BKV Zrt. Trolibusz Divízió; T100 raktár; 1101 Budapest, Pongrác út 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Trolibusz csúszófejhez félkész termékek szállítása a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki
leírásban előírt követelményeknek megfelelően, adásvételi keretszerződés keretében.
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Tapasztalati mennyiség: 1300 db/24 hónap
A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún.
tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében,
az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés
keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A megkötésre kerülő
szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre. Ajánlatkérő a keretszerződésben
rögzítésre kerülő keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevőnek ajánlatában (az ajánlati ártáblázatban) meg kell adnia a szállítani kívánt termék gyártóját és
a termékgyártói azonosító számát.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan többek között nyilatkoznia kell, hogy:
• az általa vállalt teljesítési határidő nem haladja meg a 20 munkanapot (ajánlatkérő a teljesítési határidőt
külön értékeli);
• nyertessége esetén a teljesítést a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül megkezdi,
és a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti
mennyiségben vállalja a teljesítést;
• a termékeket a Műszaki leírásban meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a
szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja;
• a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer-korlátozás nélkül, és hogy
a jótállással kapcsolatos, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételeket elfogadja;
• a jótállási időszakban történő meghibásodás esetén vállalja az alkatrészek díjmentes pótlását és a teljes
hibás széria kicserélését;
• az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
• a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a
gyártómű által az új termékre előírtakkal;
• tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
&#61485; nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
&#61485; amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési
visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja,
a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Útmutatóban szereplő formanyomtatvány
kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő (5 - 20 munkanap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati összár (Ft/12 hónap) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
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A meghosszabbítás leírása: A szerződés időbeli hatálya meghosszabbítható a Kbt. 133. § (1) bekezdés
figyelembevételével változatlan feltételek mellett, a szerződő felek egyetértésével, a szerződéstervezetben
rögzített keretösszeg eléréséig, de legfeljebb további 12 hónapig.
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: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem
vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. §
(1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5)
bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában
meghatározottak szerint egyszerű nyilatkozatot kell ajánlatával benyújtania arról, hogy nem tartozik
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban előírt kizáró okok hatálya
alá. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó egyszerű nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és
benyújtásával teljesíthető.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók és adott esetben
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek ajánlatával
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak
fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti kizáró okok.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését. A nyilatkozatot a megfelelő EKR űrlap kitöltésével kell teljesíteni.
- Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
- A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1a)(1b) bekezdéseiben és a 14. § (2) bekezdésében foglaltakra.
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- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
- A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon
letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával
teljesíthető.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat
tartalma valós.
Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64.
§-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
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: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozat benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni. A nyilatkozatot a megfelelő EKR űrlap kitöltésével kell teljesíteni.
- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó
formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek
vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az
ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):
P1: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell
a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és
érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat
tartalma valós.
- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.
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- A Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419 §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)
meghatározása:
P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását
megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele elérte legalább a 6 000 000 forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozat benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni. A nyilatkozatot a megfelelő EKR űrlap kitöltésével kell teljesíteni.
- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó
formanyomtatványokat is benyújtja. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek
csak azokról a feltételekről nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának
igazolásához. Az ajánlatban csatolni kell 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 okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott
szervezet képviseletében eljárhat.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):
M1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés (a) pontja, valamint a 21. § (1a) bekezdés b)
pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb
szállításait a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/
igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya és mennyisége, a teljesítés
ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és a
teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatnak/
igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek
való megfelelés egyértelműen megállapítható.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és
érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat
tartalma valós.
- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
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amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik
a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap során teljesített, összesen legalább 300 db
összmennyiségű, trolibusz csúszófejhez félkész termékek szállítására vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül
megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is
teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók
a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők
közül legalább egy megfelel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (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:
Kötbér:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít.
Késedelmi kötbér mértéke: a minden késedelmesen eltelt nap után a késedelmesen teljesített
megrendelésre vetített vételár díjának 2%-a, de legfeljebb 30%.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett megrendelésre vetített vételár 30%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a meghiúsulással érintett megrendelésre vetített vételár 30%-a.
Jótállás:
Nyertes ajánlattevőnek az átvételtől legalább 12 hónap teljes körű jótállást kell vállalnia, kilométerkorlátozás nélkül.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint
teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.
Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti
gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá nyertes ajánlattevő(k) esetében nem teszi lehetővé, kizárja
gazdálkodó szervezet alapítását, illetve 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
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Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
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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: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben
elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt. 68. §-a
tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésére.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az értékelés módszere: 1. minőségi részszempont esetén fordított arányosítás; 2. ár részszempont esetén
fordított arányosítás. A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező
Útmutatóban található.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus
úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.
2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki,
illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdését alkalmazza.
4. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és a (6) bekezdésében foglaltakról a
megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 41/A. §-ban foglaltakra.
6. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.
7. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített
elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.
8. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás
folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.
§-a szerint kell eljárni.
9. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2)
bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.
10. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar
nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a közbeszerzési
útmutatóban és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második
mondatának alkalmazásával.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2)
bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.
13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.
14. Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az
Ajánlati ár alacsonyabb.
15. Az eljárás eredményeként megkötött keretszerződésben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre kerül a
keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra:
Keretösszeg = Ajánlati összár (mennyiségi eltérés és opció nélkül) /12 * szerződés időbeli hatálya (hónap).
16. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.
17. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.
18. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.
19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében
meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.
20. Ajánlatkérő a jelen eljárás előkészítése során az EKR (előzetes piaci konzultáció) felületén előzetes piaci
konzultációt (EPK) tartott, amelyről a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés c) pont szerinti összefoglaló
az EKR000427852022 azonosítószámú EPK "Dokumentumok" menüpontjában található.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér (9636/2022)
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: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
Nemzeti azonosítószám: 15369653208
Postai cím: Herman Ottó Utca 22.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Sándor Domonkos
Telefon: +36 704269504
E-mail: hsd@gyorikonyvtar.hu
Fax: +36 96516670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorikonyvtar.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/EKR000673312022/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:
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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/EKR000673312022/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) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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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:
árubeszerzés (könyvtári bútorok)
Hivatkozási szám: EKR000673312022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

607

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
különféle könyvári bútorok és berendezések beszerzése, összesen 892 db termék
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 mennyiségére és műszaki tartalmára tekintettel
nem indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
könyvtári bútorok 2022. évi beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39100000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: az Ajánlatkérő székhelye (9023 Győr, Herman Ottó u. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
különféle könyvári bútorok és berendezések (forgószék, tárgyalószék, fotel, kárpitos puff, ruhatári pult,
ruhatári vállfatartó rúd rendszer, fiókos komód, ajtós komód, fogasfal, folyóirat tároló, könyvtári nyitott
polc, számítógép asztal, mágneses hirdetőtábla, könyvtári pult, harmónika ajtó) beszerzése, összesen 892
db termék
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(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 egyösszegű ajánlati ár / 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: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, illetőleg
(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az az Ajánlattevő,
akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az
eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, illetőleg (2) bekezdésben
szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett
be (Kbt. 74. § (1)). A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely
egyéb kizáró ok fennállása ellenére az Ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési
Hatóság jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja
a megbízhatóságát. (Kbt. 64. §).
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden
ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, továbbá 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. § - a szerint köteles igazolni,
illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá: Az ajánlattevőnek és a részvételre
jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban 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 igazolnia kell. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező 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 és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem
jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem
jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs eszerint tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról is, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve a
kapacitást nyújtó gazdasági szereplő sem áll kizáró okok hatálya alatt.
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: Ajánlattevő, közös ajánlattevő cégszerű nyilatkozatban
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül,
az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az
ajánlattevő, közös ajánlattevő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, a jelen ajánlati felhívásban a G.1. pontban előírt saját nyilatkozatait, illetve igazolásokat az
alkalmassági követelmény tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására köteles benyújtani. Az
ajánlattevő részéről az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására benyújtandó igazolások: G.1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladásának napját
megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételről szóló nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-a (1) bekezdésének c)
pontja szerint. Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-a (1) bekezdésének b) vagy c)
pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát . 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
köteles tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az alkalmassági
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minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)(7) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-nak (7) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) - (11) bekezdésében és a Kbt. 67. § (3) bekezdésében
foglalt rendelkezések szerint. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ának (4) bekezdése
alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők gazdaság, és pénzügyi
alkalmasságának
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha G.1. a felhívás
feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes, ÁFA nélkül
számított árbevétele összességében (a három év alatt) nem éri el a 15.000.000 Ft-ot. Az előírt alkalmassági
követelménynek (a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel) a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük
egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevő, közös ajánlattevő cégszerű nyilatkozatban
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül,
az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az
ajánlattevő, közös ajánlattevő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, a jelen ajánlati felhívásban az M.1. pontban előírt saját nyilatkozatait, illetve igazolásokat az
alkalmassági követelmény tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására köteles benyújtani. Az
ajánlattevő részéről az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására benyújtandó igazolások: M.1. Az
ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §ának (1) bekezdése a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három
év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (bútorok szállítása) teljesített referenciáinak
bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a teljesítés mennyiségét, a teljesítés idejét (év/hónap/nap
bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az
előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen),
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján kell igazolni. M.2. Az ajánlattevő műszaki,
illetőleg szakmai alkalmassága igazolható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §-ának (1) bekezdése b)
pont alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetésével (végzettséget igazoló okirat, valamint önéletrajz, olyan részletezettséggel,
hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen kiderüljön), akiket be kíván vonni
a teljesítésbe (rendelkezésre állási nyilatkozat). Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával
kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésében foglaltakra. Az
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) - (11) bekezdésében és a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha M.1. a felhívás feladásától
visszafelé számított három évben (36 hónap) összességében nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya
(bútorok szállítása) szerinti minimum 600 db-os összmennyiségű teljesített referencia szállítással. A
referencia szállítások esetében Ajánlatkérő a felhívás feladásától visszafelé számítottan hat éven belül
megkezdett referenciákat fogadja el. Az előírt referencia szállítások mennyisége több, de maximum 5
referencia szállításból adódhat össze. A referenciá(k)nak összességében minimum a következő tételeket
kell tartalmaznia: forgószék, tárgyalószék, fotel, kárpitos puff, ruhatári pult, ruhatári vállfatartó rúd
rendszer, fiókos komód, ajtós komód, fogasfal, folyóirat tároló, könyvtári nyitott polc, számítógép asztal, ;
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M.2. nem rendelkezik minimum 4 fő, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt asztalos szakképzettségű
szakemberrel. Az előírt alkalmassági követelménynek (a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel) a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon alkalmassági követelménynek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük
egy felel meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős,
nem, vagy nem
szerződésszerűen teljesít, a dokumentációban részletezettek szerint - késedelmi, hibás teljesítési, továbbá
meghiúsulási - kötbér fizetésére kötelezi magát.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Részszámla
benyújtására egy alkalommal, a szerződéses mennyiség 50%-os igazolt leszállítását, üzembe helyezését és
átvételét követően van lehetőség. A szerződés ellenértékét a szerződésszerű teljesítést követően a nyertes
ajánlattevő által kiállított, szabályszerű számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással
teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján. A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint
történik. A számlázás megrendelésenként történik. Fizetési késedelem esetén a hatályos jogszabályok
szerinti szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását, ennek megfelelően projekttársasággal összefüggő követelményeket a
dokumentáció nem tartalmaz (Kbt. 35. § (9)).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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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
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/26 (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: 2022/05/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszerben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a
valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a
tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeleti, továbbá a vonatkozó jogszabályok
előírásai és a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
2. A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a dokumentációban
foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő
tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. A kiegészítő
információkérést az EKR rendszeren keresztül kell megtenni.
3. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül szükséges benyújtani.
4. Az ajánlat kötelező eleme az ajánlati adatlap (felolvasólap) (Kbt. 66. § (5) bekezdés), amelyben közölni kell az
alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, címét (székhelyét) és a kért ellenszolgáltatás összegét. A felolvasólap mintáját
az EKR rendszer generálja.
5. Az ajánlathoz csatolni kell továbbá: ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan;
ajánlattevő nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján; a kizáró okokkal
kapcsolatos nyilatkozatot; az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének
megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve
alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése
szerinti aláírás mintáját; ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
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érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban
csatolni kell; a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot, ennek megfelelően az ajánlatkérő előírja, hogy az
ajánlattevő az ajánlatában jelölje meg (a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint (b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt
és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (legalább a nevüket és székhelyüket/lakcímüket) azzal,
hogy az előbbiekre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó; amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító
szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/
szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére; kiöltött ártáblázatot.
6. Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy
által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell.
7. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt
a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti
meg a második
legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. § (4)
bekezdés szerinti igazolások benyújtására.
8. Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli. A közbeszerzési eljárás eredményétől
függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel összefüggésben.
9. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került
kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi magyar fordítást
is.
10. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Páli János (lajstromszám: 00746).
11. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján jár el.
13. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30. § (4) bekezdés)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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
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Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9727/2022)
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: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10898824244
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000364362022/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:
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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/EKR000364362022/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) 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
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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:
Menedzserszűrés 2022-2025
Hivatkozási szám: EKR000364362022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

617

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási keretszerződés keretében a Fővárosi Vízművek Zrt. vezetői részére egészségügyi szűrés és
járóbeteg szolgáltatás biztosítása.
Teljes mennyiség: 53 fő (- 20 % mennyiségi eltéréssel - a kerekítés szabályai szerint egész számra
kerekítve-).
Évi egyszeri igénybevételi szűrővizsgálati csomag minimális tartalma:
• Kórelőzmény felvétel
• Általános vizsgálatok: vérnyomás, pulzus, testmagasság, testsúly, testtömeg index-BMI, derék körfogat
mérés
• Laborvizsgálatok általános egészségi állapot felméréséhez, betegségek felismeréséhez: vérkép, süllyedés,
májfunkció, vesefunkció, vérzsírok, LDL-, HDL-koleszterin, vércukor, nátrium, kálium, kalcium, foszfor, ALP,
húgysav, bilirubin, vas, vaskötő kapacitás, vizelet, széklet-vér vizsgálat (40 év felett), PSA-tumor marker
vizsgálat (40 év felett, férfiaknak), TSH (nőknek)
• Diagnosztikai vizsgálatok: kétirányú mellkas röntgen, áttekintő hasi és kismedencei ultrahangvizsgálat
emlődiagnosztika (emlő ultrahang, 40 év alatt), mammográfia (40 év felett) EKG (12 csatornás nyugalmi),
csontsűrűség mérés - ODM (sarokcsont, ultrahangos módszerrel, 40 év feletti nők részére), arteriográfiás
vizsgálat (kardiovaszkuláris rizikófelmérés)
• Szűrővizsgálatok: belgyógyászati szűrővizsgálat, manuális végbél vizsgálat, szemészeti szűrővizsgálat
urológiai szűrővizsgálat, prosztata vizsgálat (férfiaknak), nőgyógyászati szűrővizsgálat, citológia, hüvelyi
ultrahang
• Összefoglaló vélemény: az eltérések véleményezése, az egészség megőrzésére tett javaslatok, teendők
leírása
A szerződés tartama alatt évi max 10 alkalommal igénybe vehető szakorvosi járóbeteg ellátás (szakorvosi
vizsgálatok, kontroll vizsgálatok, receptírás, laboratóriumi vizsgálatok, diagnosztikai vizsgálatok).
Szakterületek: Allergológia, Aneszteziológia, Audiológia, Belgyógyászat, Bőrgyógyászat, Diabetológia,
Dietetika, Endokrinológia, Érsebészet, Fogászat, Fül-orr-gégészet, Gasztroenterológia, Gerincsebészet,
Hematológia, Hepatológia, Idegsebészet, Kardiológia, Mozgássszervi sebészet, Nefrológia, Neurofiziológia,
Neurológia, Nőgyógyászat, Onkológia, Ortopédia, Osteoporosis, Proktológia, Pulmonológia,
Reumatológia, Sebészet, Szemészet, Traumatológia, Urológia
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak mellékletei
(különösen műszaki leírás) tartalmazzák.
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Ajánlatkérő 36 hónap határozott idejű megbízási szerződést kíván kötni, mely további 12 hónappal adott
esetben meghosszabbítható.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 36 hónap határozott időre nettó
24.000.000.- HUF keretösszeg erejéig, melynek 80 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.
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 nem teszi lehetővé a részekre történő
ajánlattételt, figyelemmel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező szolgáltatások egységet alkotnak, így
annak részekre bontása nem indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Menedzserszűrés 2022-2025
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási keretszerződés keretében a Fővárosi Vízművek Zrt. vezetői részére egészségügyi szűrés és
járóbeteg szolgáltatás biztosítása.
Teljes mennyiség: 53 fő (- 20 % mennyiségi eltéréssel - a kerekítés szabályai szerint egész számra
kerekítve-).Évi egyszeri igénybevételi szűrővizsgálati csomag minimális tartalma:
• Kórelőzmény felvétel
• Általános vizsgálatok: vérnyomás, pulzus, testmagasság, testsúly, testtömeg index-BMI, derék körfogat
mérés
• Laborvizsgálatok általános egészségi állapot felméréséhez, betegségek felismeréséhez: vérkép, süllyedés,
májfunkció, vesefunkció, vérzsírok, LDL-, HDL-koleszterin, vércukor, nátrium, kálium, kalcium, foszfor, ALP,
húgysav, bilirubin, vas, vaskötő kapacitás, vizelet, széklet-vér vizsgálat (40 év felett), PSA-tumor marker
vizsgálat (40 év felett, férfiaknak), TSH (nőknek)
• Diagnosztikai vizsgálatok: kétirányú mellkas röntgen, áttekintő hasi és kismedencei ultrahangvizsgálat
emlődiagnosztika (emlő ultrahang, 40 év alatt), mammográfia (40 év felett) EKG (12 csatornás nyugalmi),
csontsűrűség mérés - ODM (sarokcsont, ultrahangos módszerrel, 40 év feletti nők részére), arteriográfiás
vizsgálat (kardiovaszkuláris rizikófelmérés)
• Szűrővizsgálatok: belgyógyászati szűrővizsgálat, manuális végbél vizsgálat, szemészeti szűrővizsgálat
urológiai szűrővizsgálat, prosztata vizsgálat (férfiaknak), nőgyógyászati szűrővizsgálat, citológia, hüvelyi
ultrahang
• Összefoglaló vélemény: az eltérések véleményezése, az egészség megőrzésére tett javaslatok, teendők
leírása
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A szerződés tartama alatt évi max 10 alkalommal igénybe vehető szakorvosi járóbeteg ellátás (szakorvosi
vizsgálatok, , kontroll vizsgálatok, receptírás, laboratóriumi vizsgálatok, diagnosztikai vizsgálatok)
Szakterületek: Allergológia, Aneszteziológia, Audiológia, Belgyógyászat, Bőrgyógyászat, Diabetológia,
Dietetika, Endokrinológia, Érsebészet, Fogászat, Fül-orr-gégészet, Gasztroenterológia, Gerincsebészet,
Hematológia, Hepatológia, Idegsebészet, Kardiológia, Mozgássszervi sebészet, Nefrológia, Neurofiziológia,
Neurológia, Nőgyógyászat, Onkológia, Ortopédia, Osteoporosis, Proktológia, Pulmonológia,
Reumatológia, Sebészet, Szemészet, Traumatológia, Urológia
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak mellékletei
(különösen műszaki leírás) tartalmazzák.
Ajánlatkérő 36 hónap határozott idejű megbízási szerződést kíván kötni, mely további 12 hónappal adott
esetben meghosszabbítható.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt feladatokat kívánja megrendelni, 36 hónap határozott időre nettó
24.000.000.- HUF keretösszeg erejéig, melynek 80 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.
(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 szűrővizsgálatba tartozó vizsgálatok egy helyen, egy időben történő
biztosítása (Igen/Nem) 10
2 Szakorvosi járóbeteg ellátás igénybevétele vizsgálatonként több vizsgálati helyszínen (Igen/Nem) 5
3 Várakozásmentesség biztosítása (min. 0 munkanap, max. 5 munkanap) Várakozásmentesség: az
Ajánlatkérő munkavállalója időpontfoglalásának dátuma (év/hó/nap) és a vizsgálat időpontja (év/hó/nap)
között 8
4 Parkolóhely biztosítása a vizsgálatra gépjárművel érkezőknek (Igen/Nem) 3
5 Lehetőség vizsgálati eredmények megtekintésére biztonságos internetes felületen. (Igen/Nem) 3
6 Kedvezmény biztosítása a menedzserszűrésre jogosult munkavállalóknak a 10 alkalmat meghaladóan
igénybevett szakorvosi járóbeteg vizsgálatok mindenkori listaáraiból 4
7 Kedvezmény biztosítása a menedzserszűrésre jogosult munkavállalóknak a „Szakmai tartalom”
bekezdésnél fel nem sorolt, járó beteg szakellátás keretében további vizsgálatok mindenkori listaárából 4
8 Kedvezmény biztosítása a menedzser szűrésre jogosult munkavállalók(Ptk.8:1.§.
(1)bek.1.pont)hozzátartozóinak az Ajánlattevő által járóbeteg szakellátás keretében nyújtott vizsg.
mindenkori listaárából 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó Ajánlati ár / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A keretszerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával
további maximum 12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke
nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés
meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés időtartamának
lejártáig értesíti.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

620

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta
meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.
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: K.1. AK előírja, hogy jelen eljárásban nem lehet AT, AV és alkalmasság
igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének h)k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (személyt),
akinek részéről valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
AK a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok tekintetében a KD-ban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet III. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró
okok hatálya alá.
K.Ig.1. AT (közös ajánlattétel esetén minden AT külön-külön) a Kbt. 114/A. §-ának (1) bek. és a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. szerint köteles nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt
kizáró okok hatálya alá, valamint Kbt. 62. § -a (1) bekezdésének k) pontja kb) alpontját a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 8. §-a i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bek. h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott
határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az AT 17. § (1) bek. szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell
a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását (321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17. § (1a) bek.).
K.Ig.2. Az AT és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a
Kbt. 67. § (4) bek. és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint kell eljárni, azaz Ajánlattevő
nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban írt kizáró okok. A tárgyi nyilatkozatot abban az esetben is be kell nyújtani, ha az
Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. §-a (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ (1)
bekezdés b) pontja alapján rendelkeznie kell a 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi szolgáltatás
nyújtásához szükséges működési engedéllyel.
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti
alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. § (3) bekezdés c)
pontja alapján, 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges működési
engedély másolatával kell igazolnia.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása AK a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján előírja, hogy a bírálat
keretében az alkalmassági követelmények tekintetében a KD-ban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AT-nek az
ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy
megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AT (közös AT-k) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat :
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontjára tekintettel az AT a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 23. § alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának a VI.5) pontban feltüntetett
napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában (menedzserszűrés)
teljesített szerződéseit. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3a) bek. alapján az AK a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű
referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az
alábbiakat tartalmaznia kell:
&#61656; a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
&#61656; referenciaigazolás esetén: a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve;
&#61656; kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím);
&#61656; a szerződést teljesítő fél megjelölése ((cég)név, székhely);
&#61656; a referencia tárgyának (a nyújtott szolgáltatás) ismertetése (valamennyi olyan információnak
a megjelölésével, amely az alkalmassági minimumkövetelményben foglaltak teljesítésének
megállapíthatóságához szükséges);
&#61656; a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év – hónap – nap bontásban);
&#61656; a szolgáltatás mennyisége (fő mértékegységben kifejezve);
&#61656; utalás a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésre.
Referenciaigazolás benyújtása esetén a referenciát a szerződést kötő másik fél cégjegyzésre
jogosult képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek kell aláírnia. Meghatalmazott
általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása is
szükséges. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK a Céginformációs Szolgálat
honlapján elérhető cégkivonat adatai - nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén
a referenciaigazolásban megjelölt, szerződést kötő másik fél letelepedése szerinti ország illetékes
hatóságának/hivatalos szervének/hivatalos személyének képviseleti jogosultság fennállását tartalmazó,
a referenciaigazolással együtt benyújtandó igazolása (az igazolás alatt AK bármilyen olyan hivatalos
dokumentumot ért, amely alátámasztja a képviseleti jog fennállását) - alapján ellenőrzi a referenciát aláíró
képviseleti jogosultságát.
Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szolgáltatásokról is tartalmaz
adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya
szerinti szolgáltatás(ok)ra vonatkozó teljesítés. Amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen tartalmú igazolást
csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben,
valamint a Kbt. 65. § (6) és (11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.
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Ajánlattevők a Kbt. 65. §-ának (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy
személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások
rendelkezésre állását.
Amennyiben AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az
ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű
másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, illetve azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges
követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái
összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 21/A. §-ára.
A referenciamunka közös ajánlattevőként történt teljesítése esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.
§ (5) bek. szerint kell eljárni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
M.1. Alkalmas az AT (közös AT-k), amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított megelőző 3 évben összesen legalább 1 db, legalább 40 fő mennyiségű, a közbeszerzés tárgya
szerinti szolgáltatás (menedzserszűrés) nyújtásáról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően
teljesített referenciamunkával.
Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a KÉ-ben megjelent felhívás VI.4) pontjában
rögzített időpont az irányadó.
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
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, a KD-ban részletezettek szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK előleget nem fizet. AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult havonta számla
benyújtására. AT a számla mellé köteles csatolni az AK által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. AT a
számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz AT számláját AK a számla kézhezvételétől számított
30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. AK a szerződés teljesítésének ellenértékét saját forrásból
teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A
finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5) - (6) és (10)-(11) bek. is irányadók.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bek.-nek, továbbá
tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja
az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra,
amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése
szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
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AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös ajánlattétel esetén a
nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses
ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.
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: 1997. évi CLIV.
törvény
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(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
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:
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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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan
történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. §, a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2) bek., valamint – üzemzavar
esetén – 16. § rendelkezései az irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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: A VI.3. 9 pont
folytatása:
16. A felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a
felhívás rendelkezései az irányadóak.
17. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr
Korossy Emese 00084, Dévai Andrea 00685.
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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
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Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-15
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az értékelés az 1., 4., 7., 8., 9., részszempontok esetén a relatív, a 2., 3., 5., 6., részszempont esetén az
abszolút értékelési módszeren alapszik. Folytatás a VI. 3.9. pontban
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: A VI.3.6 pont folytatása:
1. Ajánlati ár (súlyszám: 60).
2. A szűrővizsgálatba tartozó vizsgálatok egy helyen, egy időben történő biztosítása (Igen/Nem) (súlyszám: 10).
3. Szakorvosi járóbeteg ellátás igénybevétele vizsgálatonként több vizsgálati helyszínen (Igen/Nem) (súlyszám: 5).
4. Várakozásmentesség biztosítása (min. 0 munkanap, max. 5 munkanap) (súlyszám: 8).
5. Parkolóhely biztosítása a vizsgálatra gépjárművel érkezőknek (Igen/Nem) (súlyszám: 3).
6. Lehetőség vizsgálati eredmények megtekintésére biztonságos internetes felületen. (Igen/Nem) (súlyszám: 3).
7. Kedvezmény biztosítása a menedzserszűrésre jogosult munkavállalóknak a műszaki tartalomban szereplő
további (évi 10 alkalmon felüli) vizsgálatokra/szolgáltatásokra (min. 0 %, max. 100 %)(súlyszám: 4).
8. Kedvezmény biztosítása a menedzserszűrésre jogosult munkavállalóknak további, a műszaki tartalomban nem
szereplő vizsgálatokra/szolgáltatásokra (min. 0 %, max. 100 %)(súlyszám: 4).
9. Kedvezmény biztosítása a menedzser szűrésre jogosult munkavállalók (a Ptk. 8:1.§. (1) bek. 1. pont szerinti)
hozzátartozóinak az Ajánlattevő által járóbeteg szakellátás keretében nyújtott vizsgálatok mindenkori listaáraiból
a szerződés hatálya alatt vizsgálatokra (min. 0 %, max. 100 %)( súlyszám: 3)
A pontkiosztás módszere az 1., 4., 7., 8., 9.. részszempontok esetén arányosítás: a legjobb ajánlat megkapja a
maximális 15 pontot, a tőle kedvezőtlenebb ajánlat pontszáma a legjobbhoz viszonyított arányosítással (relatív
arányosítással, egyenes és fordított arányosítás alkalmazásával) kerül meghatározásra.
Ajánlatkérő a 2., 3., 5., 6., értékelési részszempontok esetén az abszolút értékelés szabályai szerint jár el és a 2., 3.,
5., 6., részszempontra tett megajánlás „igen” válasza esetén az egyes részszempontoknál adható pontszám felső
ponthatárával (15), „nem” válasza esetén az alsó ponthatárral (0) azonos számú pontot ad.
1. Rövidítések:
AK-ajánlatkérő
AT-ajánlattevő
AV-alvállalkozó
KD-Közbeszerzési Dokumentumok
ref-referencia
KH- Közbeszerzési Hatóság
EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Ptk. - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a Kbt. és az EKR
rendelet szabályai szerint.
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3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR
üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi
(https://ujvilag.gov.hu/).
4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
5. A közbeszerzési dokumentumokhoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A közbeszerzési
dokumentumok a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1) bek. alapján. AK felhívja
a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb
megnyomása nélkül.
6. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció
kizárólag az EKR-en keresztül történik.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/A.-41/B. §-ai, 35. § (2a) bek.-e és 65.
§ (12) bek.-e, valamint a KD tartalmazzák.
8. AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is
szükséges az ajánlat részeként, amelyek egy részéhez AK iratmintákat bocsát rendelkezésre. AK felhívja a
figyelmet, hogy amennyiben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike alkalmas arra, hogy közös ajánlattétel
esetén valamennyi AT tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben a benyújtó AT tudja az adott űrlap útján megtenni az
előírt nyilatkozatot, a többi AT tag feltöltött dokumentum útján az űrlapon szereplő adattartalommal azonosan
kell nyilatkozatot tegyen adott esetben.
9. A III.1.3) M.1. pont szerinti feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
10. AK a Kbt.75. § (6) bek.-re tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e)
pontját.
11. Kiegészítő tájékoztatás: AK a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerinti ésszerű idő alatt az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 3. munkanapot érti.
12. 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!
13. AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
14. AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján rögzíti, hogy amennyiben a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem
szereplő új gazdasági szereplő kerül bevonásra és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb
hiánypótlás kibocsátása, az AK ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
15. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó
jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.
Folytatás a VI.3.1. pontban
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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
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Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (9479/2022)
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: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: 15598316241
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Páskai-Zavagyil Nóra
Telefon: +36 301523833
E-mail: zavagyil.nora@kifu.gov.hu
Fax: +36 179550036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kifu.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kifu.gov.hu/
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253079408
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhos Eszter
Telefon: +36 96613797
E-mail: juhos.eszter@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sze.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: Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség (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/EKR000498162022/reszletek (URL)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

628

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/EKR000498162022/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) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv (ügynökség)
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
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Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatika
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:
Fejlesztői drónműhely eszközbeszerzése 3 részben
Hivatkozási szám: EKR000498162022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

629

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34711200-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fejlesztői drónműhely eszközbeszerzése:
1. ajánlati rész: Drón alkatrészek és szerszámok beszerzése
2. ajánlati rész: Kiegészítő eszközök beszerzése
3. ajánlati rész: Szoftver licenszek beszerzése
A beszerzendő eszközök pontos műszaki leírását a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki
mellékletek 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
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:
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Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Drón alkatrészek és szerszámok beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30232700-1

Kiegészítő szójegyzék

31400000-0
31712341-2
32333200-8
34731000-0
34934000-3
42600000-2
42637300-3
42661100-8
42676000-5
44320000-9
44511000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Széchenyi István Egyetem RFVL labor (Rádiófrekvenciás Vizsgáló
Laboratórium)
9026 Győr Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Drón alkatrészek: 196 db tétel
Drón szerszámok: 17 db tétel
A beszerzés tárgyát képező eszközöket, azok darabszámát, valamint a termékek elvárt műszaki
paramtereit és a szállítási határidőket a KD mellékleteként kiadott „Dronmuhely dron alkatreszek es
szerszamok_I resz muszaki melleklet.xlsx” táblázat tartalmazza.
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy
ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag,
esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában,
használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású
berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46.
§ (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került
feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 State of the art nehéz súly cipelésére képes ipari forgószárnyas drón, 8 rotoros,
maximális eszköz tömeg 10 kg, (legjobb: 8 kg, legrosszabb: 10 kg) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (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: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001
II.2.13) További információ
1. A II.2.7) pontban megadott 120 nap a szerződés teljesítésének véghatárideje.
Az egyes termékek szállítási határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 30., 60., 90., 120. naptári
nap, melyet részletesen a „Dronmuhely_dronalkatreszek_es_szerszamok_I_resz_muszaki_melleklet.xlsx”
táblázat tartalmaz.
2. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza!
3. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes
szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a Kbt-ben, a Közbeszerzési dokumentumokban
és az EKR-ben érhetőek el, AK kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel
(GSZ)/ajánlattevőkkel (AT). Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell
benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott
a nyilatkozatot ezen űrlap használatával kell benyújtani). Az EKR használatához a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
II.2.1) Elnevezés:
Kiegészítő eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

18140000-2
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18900000-8
31400000-0
33141623-3
33735000-1
35120000-1
42961300-3
44320000-9
44531000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Széchenyi István Egyetem RFVL labor (Rádiófrekvenciás Vizsgáló
Laboratórium)
9026 Győr Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kiegészítő eszközök: 149 db tétel
A beszerzés tárgyát képező eszközöket, azok darabszámát, valamint a termékek
elvárt műszaki paramtereit és a szállítási határidőket a KD mellékleteként kiadott
„Dronmuhely_dronalkatreszek_es_szerszamok_II_resz_muszaki_melleklet.xlsx” táblázat tartalmazza.
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy
ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag,
esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában,
használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású
berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46.
§ (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került
feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / 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: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001
II.2.13) További információ
1. A II.2.7) pontban megadott 90 nap a szerződés teljesítésének véghatárideje.
Az egyes termékek szállítási határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 30., 60., 90. naptári nap,
melyet részletesen a „Dronmuhely_dronalkatreszek_es_szerszamok_II_resz_muszaki_melleklet.xlsx”
táblázat tartalmaz.
2. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza!
3. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes
szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a Kbt-ben, a Közbeszerzési dokumentumokban
és az EKR-ben érhetőek el, AK kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel
(GSZ)/ajánlattevőkkel (AT). Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell
benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott
a nyilatkozatot ezen űrlap használatával kell benyújtani). Az EKR használatához a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
II.2.1) Elnevezés:
Szoftver licenszek beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

48150000-4

További tárgyak:
48328000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Széchenyi István Egyetem RFVL labor (Rádiófrekvenciás Vizsgáló
Laboratórium)
9026 Győr Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Pix4Dmapper– Térképező szoftver
1 db Pix4Dfields– Mezőgazdasági felmérő szoftver
1 db Pix4Dinspect (pro licensz) – Felület összeolvasó szoftver
1 db ReelSteadyGO standalone– Kamera giroszkóp adategyeztető szoftver
3 db Velocy drone simulator– Drónszimulátor szoftver
A beszerzés tárgyát képező szoftverek elvárt műszaki paramtereit a KD mellékleteként kiadott
„Dronmuhely_dronalkatreszek_es_szerszamok_III_resz_muszaki_melleklet.xlsx” táblázat tartalmazza.
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy
ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag,

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

634

esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában,
használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású
berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46.
§ (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került
feltüntetésre.
Ez esetben az egyenértékűség igazolásához Ajánlattevőnek részletes szakmai indoklást, a
mintakonfiguráció és a szöveges elvárások szerinti tételes megfeleltetést szükséges mellékelnie
ajánlatához.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlott térképező szoftver rendelkezik örök licensszel? (igen/nem) 5
2 Az ajánlott mezőgazdasági felmérő szoftver rendelkezik örök licensszel? (igen/nem) 5
3 Az ajánlott felület összeolvasó szoftver rendelkezik örök licensszel? (igen/nem) 5
4 Az ajánlott kamera-giroszkóp adat egyeztető szoftver rendelkezik örök licensszel? (igen/nem) 5
5 Az ajánlott drónszimulátor szoftver rendelkezik örök licensszel? (igen/nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 75
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001
II.2.13) További információ
1. A II.2.7) pontban megadott 30 nap alatt a szerződés hatálybalépésétől számított 30 naptári napot ért
Ajánlatkérő.
2. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
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3. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes
szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a Kbt-ben, a Közbeszerzési dokumentumokban
és az EKR-ben érhetőek el, AK kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel
(GSZ)/ajánlattevőkkel (AT). Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell
benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott
a nyilatkozatot ezen űrlap használatával kell benyújtani). Az EKR használatához a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti
kizáró ok bármelyike fennáll. AK-nek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia
az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel
szemben az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok az eljárás során következtek be. AK
felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában szabályozott öntisztázás lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész tekintetében:
Az ajánlatban az AT-nek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kr.) 17.§ (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, nem tartozik az eljárást megindító
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont igazolására
a következők szerint kell eljárni a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a Kr. 10. § g) pont gb) alpontja alapján: ATnek 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 tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtani, ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b)
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Kr. 17. § (2)
bekezdése és a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján az AT-nek nyilatkozni kell arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet.
A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat – a Kr. 17.§ (1a) bekezdés szerinti nyilatkozat kivételével - az
EKR rendszerben létrehozott űrlapokon kell benyújtani.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§-ára, Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére, a Kr. 1.§ (3a)-(5), (7), (8) bekezdésére, a
Kbt. 69§ (11) bekezdésére.
A Kbt. 114/A.§ (4) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során.
AK jelen eljárásban a Kbt. 114/A.§-a alapján jár 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:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésére tekintettel az 1. és
2. részben nem kíván alkalmassági követelményt előírni.
3. rész esetében:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § szerint az ajánlatában kell benyújtania a műszaki, illetve szakmai
alkalmassági minimumkövetelményekre vonatkozó igazolásokat az alábbiak szerint:
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M.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja, a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 21.§ (1a) a) pontja
alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele
számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett
legjelentősebb referenciáinak Kr. 23.§-a szerinti igazolását.
A Kr. 23.§ szerinti igazolásban meg kell adni legalább:
(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, székhely),
(ii) a szerződés szerinti teljesítés tárgyának rövid bemutatása olyan alapossággal, amelyből az alkalmasság
megállapítható (a teljesítés tárgya és mennyisége)
(iii) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal)
(iv) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(v) amennyiben a megjelölt szerződés teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló
fél nem egyedüli szerződő partnerként vett részt (pl.: konzorciumi tagjaként teljesített), úgy ezt a tényt
rögzíteni kell, és az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő saját teljesítésének arányára vonatkozó
adatokat is rögzíteni kell olyan alapossággal, hogy az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő
teljesítésének az alkalmasság alátámasztása kapcsán figyelembe vezető mértéke, része megállapítható
legyen.
A Kr. 23. § szerint tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést a következő módon kell
igazolni: az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, VAGY
a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
A műszaki-szakmai alkalmasság (M1) igazolás módjára irányadó a Kbt. 65. § (7), (9) és (11)-(12).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg. További információ KD-ban található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 3. rész esetében:
M.1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, de
legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített referenciákkal:
- legalább összesen 3 db szoftver értékesítéssel az alábbi szoftverfajták bármelyikéből:
– Térképező szoftver
– Mezőgazdasági felmérő szoftver
– Felület összeolvasó szoftver
– Kamera giroszkóp adategyeztető szoftver
– Drónszimulátor szoftver
A minimumkövetelmény tetszőleges számú szerződéssel igazolható.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
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:
AK a szerz. terv.-ben előír késedelmi kötbért: az 1. és 2. rész vonatkozásában alapja a Megrendelés
késedelemmel érintett részére (mérföldkőre) eső nettó vételár, a 3. rész vonatkozásában alapja a teljes
nettó vételár, mértéke valamennyi rész vonatkozásában a kötbéralap 1%-a/naptári nap.
Valamennyi rész vonatkozásában:
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- Hibás teljesítés esetén a hiba kijavításáig Eladó a teljesítéssel késedelembe kerül és a késedelmi kötbér
szabályait kell megfelelően alkalmazni.
- Meghiúsulási kötbér a Szerződés meghiúsulása esetén: az 1. és 2. rész vonatkozásában a kötbér alapja
a már teljesített rész (mérföldkő) értékével csökkentett nettó vételár, a 3. rész vonatkozásában alapja a
teljes nettó vételár, mértéke valamennyi rész vonatkozásában a kötbéralap 20%-a. További feltételek a
szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Fizetés: az 1. és 2. rész vonatkozásában a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., a 3. rész vonatkozásában a Kbt. 135. §
(1), (6) bek.; valamennyi rész vonatkozásában: a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rend. vonatkozó rendelkezései alapján.
Az ellenszolgáltatás európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra, a 272/2014. (XI. 05.) Korm.
rendelet alapján utófinanszírozással. Az európai uniós támogatás intenzitása 100 %. Az ajánlattétel, a
szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF. Eladó nem jogosult előlegre. Az 1. és 2. rész vonatkozásában
nyertes AT mérföldkövenként egy számlát állíthat ki, a 3. rész vonatkozásában 1 db számla benyújtására
jogosult.
Irányadó Kbt. 27/A. §-a.
Késedelmes fizetés Ptk.6:155§ szerint
A részleteket a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. vonatkozásában nem írja elő és nem teszi lehetővé a nyertes
ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében 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
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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
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6)
bekezdésében, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak
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
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Lásd VI.3.9. pont 11. alpont
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére (cégképviselet) jogosult személy aláírási
címpéldányát/aláírás-mintáját a KD-ban részletezettek szerint.
2. A KD az EKR-ben érhető el.
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös
AT-k erre vonatkozó megállapodását.
4. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kizárólag az EKR-en keresztül kérhet. AK valamennyi
érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az EKR rendszeren keresztül, illetve
hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben. AK a Kbt. 114. § (6) bek. vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében észszerű időnek tekinti az alábbiakat: az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapon
vagy azt megelőzően (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző negyedik munkanapon vagy azt megelőzően megérkeznek AK-hoz.
5. AK a Kr. 30. § (4) bek. alapján meghat. minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg a 3.
részben előírt alkalmassági követelményt.
6. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként az Adásvételi szerződés a Széchenyi István Egyetem (Vevő) részéről
kerül megkötésre valamennyi részben.
7. Ajánlattevő valamennyi rész tekintetében köteles ajánlatában beadni a KD részeként kiadott
"Dronmuhely_dronalkatreszek_es_szerszamok_I/II/III_resz_muszaki_melleklet” elnevezésű dokumentumot
KIZÁRÓLAG CÉGSZERŰEN ALÁÍRT VERZIÓBAN (pl. pdf formátumban). Amely eszközök esetében Ajánlatkérői
elvárás a megajánlott eszköz pontos megnevezése (márka, típus, gyártmány) Ajánlatkérő ezen megajánlásokat
(márka, típus, gyártmány) szakmai ajánlatnak tekinti. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bek.-ére.
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A kiadott műszaki mellékletek „F” oszlopában szürke színnel jelölt cellákat Ajánlatkérő NEM kéri kitölteni!
Amennyiben mégis kitöltésre kerülnek, Ajánlatkérő azok tartalmát nem veszi figyelembe a bírálat során.
8. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Páskai-Zavagyil Nóra (lajstromszám: 00364)
9. AK a közbesz. elj.-t az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. által üzemeltetett EKR-ben folytatja le, ezért a
nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Minden komm. és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben
történik figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bek.-ében foglaltakra, a Kbt. 41/A § szerinti formában. Irányadó Jog: AF-ben
nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend., valamint a Ptk. előírásai.
10. Az 1. és 3. rész vonatkozásában a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján legjobb ár-érték arányt megjelenítő
ajánlat, míg a 2. rész vonatkozásában a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó
ajánlat a nyertes ajánlat.
11. Az 1. és 3. rész vonatkozásában az ajánlatok ért. szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelésekor az adható
pontszám alsó/felső határa minden rész- és alszempont esetében: 0-100 pont. Az értékelés módszere az 1.
és 3. részben az 1. részszempont (Ár szempont) esetén fordított arányosítás, az 1. részben a 2. részszempont
esetében a Közbeszerzési Hatóság által „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról”
tárgyban 2020. március 25. napján kiadott útmutatójának (K.É.: 60. szám) V. fejezete szerinti arányosítás, a 3.
részben a 2. részszempont esetében ugyanezen útmutató 2. számú mellékletének 4. B. A.1.) pontja szerinti
pontozás módszere.
12. AK az 1. rész 2. értékelési részszempontja vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 77. § (1) bek.-ét: a 10 kg-nál
nagyobb (kedvezőtlenebb) eszköztömeg megajánlás automatikusan az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után, a legkedvezőbb, 8 kg alatti tömegű eszköz megajánlása esetén Ajánlatkérő a maximális pontszámot adja az
értékelés során.
13. AK az 1. rész minőségi értékelési részszempontja alpontjai kapcsán az alábbiakat rögzíti: A megajánlott tömeg
érték kizárólag az összeszerelt drón tömegére kell vonatkozzon (tehát Payload, csomagolás, tároló táska és egyéb
kiegészítők nélküli tömeg). Ajánlattevőknek a megajánlásuk alátámasztására csatolniuk kell a megajánlott eszköz
gyártótól és/vagy disztribútortól származó specifikációs adatlapját (vagy online publikus felületen elérhető
gyártói/disztribútori leírását, amennyiben az nem magyar nyelvű, úgy annak ajánlattevő általi felelős magyar
fordítását is), mely tartalmazza a megajánlott termék összeszerelt saját tömegét oly módon, hogy abból az
ajánlattevő megajánlása egyértelműen alátámasztást nyerjen.
14. AK a 3. rész minőségi értékelési részszempontja alpontjai kapcsán az alábbiakat rögzíti: Ajánlatkérő
az öröklicenc alatt azt a licenc típust érti, amely alapján egyszeri költség esetén folyamatos hozzáférés és
frissítés biztosított. Az értékelési szempont igazolásának módja (amennyiben a minőségi részszempontra tett
megajánlás IGEN): online publikus felületen elérhető gyártói/disztribútori leírás vagy gyártói és/vagy disztribútori
nyilatkozattal elfogadott (amennyiben az nem magyar nyelvű, úgy annak ajánlattevő általi felelős magyar
fordítását is). A megajánlást alátámasztó dokumentumokat (publikus felületen történő elérhetőség esetén az
eléréi út meghatározását tartalmazó nyilatkozatot) Ajánlattevő az ajánlatában csatolni köteles.
15. Az 1. és 3. rész vonatkozásában a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján legjobb ár-érték arányt megjelenítő
ajánlat, míg a 2. rész vonatkozásában a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó
ajánlat a nyertes ajánlat.
16. A megjelölt határidők az EKR rendszeridő szerint értendők.
17. Ajánlatkérő az alábbi rövidítéseket alkalmazza a felhívásban:
Rövidítések: Ajánlatkérő: AK, Ajánlattevő: AT, dokumentáció: KD, 321/2015 Korm. rendelet: Kr., bekezdés: bek.
18. A II.2.7) ponthoz: A szerződés az utolsó fél aláírásának napján lép hatályba.
19. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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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
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Lakitelek Önkormányzata (9903/2022)
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: Lakitelek Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724629203
Postai cím: Széchenyi Krt. 48
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: polyak.csaba@kozber.hu
Fax: +36 29612311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://lakitelek.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/EKR000665502022/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:
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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/EKR000665502022/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) 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: Általános közigazgatás
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
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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:
Ökoturisztikai Központ létesítés-Lakitelek-Tőserdő
Hivatkozási szám: EKR000665502022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

644

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint. Kivitelezési szerződés
szerint Ökoturisztikai Központ létesítése - Lakitelek-Tőserdő, Lásd a II.2.4. pontokban foglaltak szerint.
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 részekre történő ajánlattétel sem szakmailag, sem
gazdaságilag nem indokolt tekintettel arra, hogy az aránytalan többlet terhet róna Ajánlatkérőre, mind
a közbeszerzés költségeit, mind a beszerzés tárgyának egységét (egységes épület létesítése, egységes
felvonulási terület) tekintve.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Ökoturisztikai Központ létesítés-Lakitelek-Tőserdő
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6065 Lakitelek, 3902/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében Ökoturisztikai Központ létesítése - Lakitelek-Tőserdő, különös tekintettel
az alábbiakra:
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Összes hasznos alapterület: 117,95 m2
Nyitott-fedett tér alapterülete: 27,98 m2
Összesen : 145,93 m2
Mélyalapozás: 96 db mikrocölöp
Alapozás: 34,0 m3
Helyszíni betonozási munkák: 31,0 m3 + 104,8 m3
Előregyártott nyílásáthidaló: 25 db + 21 db
Falazás: 313,6 m2 + 0,733 m3
Ácsszerkezet: 211,0 m2 + 4,584 m3 RRFA
Tetőfedés: 211,0 m2
Falak és padló talajnedvesség elleni szigetelése: 184,5 m2
Külső nyílászárók, asztalos szerkezetek készítése: 40 db
Járható biztonsági üvegfödém: 1,77 m2
Belső burkolat padló, fal: 278,24 m2
Festés 2 rétegben: 321,76 m2
Magastető hőszigetelése: 123,29 m2
Bádogos szerkezet eresz, lefolyó: 47,0 fm + 15,64 fm
Kábelek, vezetékek szerelése, védőcsőbe húzva: 600 fm
Világítási és egyéb erőátviteli szerelvények: 80 db
Lámpatest elhelyezés: 43 db + 8 db (vészvilágítás) + 15 db (sínes)
Akadálymentes mosdó kialakítása: 1 db
Padlófűtés: 97,96 m2
A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás (ide értve különösen az építési engedélyt,
kiviteli tervdokumentációt) tartalmazza. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé
tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra,
illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.M.2.) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-É”
szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többletszakmai gyakorlati ideje (egész hónapban,
min 0 hónap, max 24 hónap) 15
2 3.Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 15
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: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

646

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-1.2.1.-16-BK1-2017-00008
II.2.13) További információ
1./ Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljeskörűen biztosítja. 2./ A
nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik. 3./Ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat és a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontja szerinti eredménytelenségi okot.
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, alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti 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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése
nyomán az ajánlattevónek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik
a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) pontját az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett
nyilatkozatával kell igazolnia. Az Egységes Európai Kózbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az
igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkéró elfogadja, ha az ajánlattevó a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi kózbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes
Európai Kózbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkéró által a kizáró okok igazolása
tekintetében megkóvetelt információkat. Az Egységes Európai Kózbeszerzési Dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevó felel.
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 – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevónek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági
szereplók vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban elóírt kizáró okok. Ajánlattevőnek
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az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő
változásbejegyzésről (nemleges nyilatkozat esetén is).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlattevó az ajánlathoz kóteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséról a cégbíróság által megkúldótt
igazolást.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkéró a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben
részletezettek szerint ellenórzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is. A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése szerint, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával
teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint azalkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A nyilatkozatok
megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak
és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett
nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők 35. § (6) bekezdése
szerinti egyetemleges felelősségét. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A gazdasági szereplő nyilatkozatában csupán arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban
előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles
benyújtani.
A gazdasági szereplő részéről az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására benyújtandó igazolások
M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ismertetendő az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül
megkezdett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően
teljesített legjelentősebb építési beruházásai, a 321/2015. (X.30.) Kr. 23. §-ban foglaltak szerint az alábbi
tartalommal:
- a teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpontja (év-hó-nap) és helye,
- a szerződést kötő másik fél neve, az információt adó neve, elérhetősége,
- az építési beruházás tárgya és mennyisége, az elvégzett munkarészek bemutatása olyan részletességgel,
hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 65. § (6) bekezdésére. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alkalmassági követelményeknek bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9) és (11)-(12)
bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. A 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 30. §-ának (4) bekezdése alapján ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki és szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
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M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése (elegendő kitérni az
alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberre), akiket a teljesítésbe be kíván vonni, továbbá
a) amennyiben a bemutatott szakember(ek) rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MVÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor az ajánlatban meg kell adni az érvényes felelős
műszaki vezetői jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot, a jogosultság megszerzésének
időpontját, valamint a jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonalát és a
névjegyzékben szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi,
b) amennyiben a bemutatott szakember(ek) nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
„MV-É" kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, csatolandó a szakember előírt képzettségét
igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a
szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz (szakmai gyakorlat alátámasztása év/hónap
pontossággal). Az időben párhuzamosan végzett tevékenységek vonatkozásában szerzett gyakorlati
idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába. Egyenértékű képzettség
esetében az egyenértékűséget igazoló dokumentum benyújtása szükséges. Ajánlattevő köteles csatolni a
teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 65. § (6) bekezdésére. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alkalmassági követelményeknek bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9) és (11)-(12)
bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. A 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 30. §-ának (4) bekezdése alapján ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki és szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem
rendelkezik
M1.) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 év alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven
belül megkezdett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), összesen legalább 70 m2 összes hasznos
alapterületű, új épület építésére/kivitelezésére vonatkozó referenciával..
Az M/1. alkalmassági követelmény legfeljebb 3 db referenciával igazolható.
Ajánlatkérő épület alatt az Étv. 2. § 10. pontja szerinti fogalmat érti
M2.) egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.
melléklete VI. szakma 1. rész 2. pontjában meghatározott képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel,
vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői
(vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. Ajánlatkérő az előírt
szakember vonatkozásában az előírt képzettség helyett azzal egyenértékű képzettséget is elfogad. E
körben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 8. §-ában foglalt, valamint a
külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben foglalt rendelkezésekre.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő szerződéses feltételként késedelmi és meghiúsulási kötbért ír elő.
A késedelmi kötbér mértéke a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a teljes nettó kivitelezési
díj 1%-a naponta, maximum 30%. Kezdete: a késedelembe esés időpontjától a késedelembe esés teljes
időszaka.
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A meghiúsulási kötbér mértéke: a szerződés az Ajánlattevő részéről történő meghiúsulása esetére a teljes
nettó kivitelezési díj 20%-ának megfelelő összeg.
Jótállás: az értékelési részszempontra adott ajánlat mértéke, de minimum 36 hónap.
Kötbérek esetében irányadó: Ptk. 6:186-189.§ is. Részletes feltételek a dokumentáció részét képező
kivitelezési szerződésben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg: A nyertes Ajánlattevő maximum a nettó ajánlati ár 20%-ának megfelelő összegű előleg kifizetését
kérheti. Az előleg igénylése előlegbekérő alapján történik, amelyet a szerződéskötéskor be kell nyújtani
ajánlatkérőnek. Ajánlatkérő az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
kifizeti. Az előleggel a végszámlában kell elszámolni.
Számlák benyújtása: Nyertes Ajánlattevő előlegszámla (amennyiben igényt tart az előlegre) benyújtására
jogosult.
A nyertes ajánlattevő jogosult 15%-40%-60%- 80%-os műszaki készültségnél részszámla kiállítására, ill. a
műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárását követően a végszámla kiállítására.
Tartalékkeret nem kerül alkalmazásra. Támogatás intenzitása: 100,000000%. Kifizetés módja: átutalás.
Finanszírozás módja: utófinanszírozás.Késedelmes fizetés: Ptk. 6:155.§. Ajánlattétel, szerződés, kifizetés
pénzneme: forint (HUF). Alkalmazandó jogszabályok: - Kbt. 135.§ (1) és (3), (5)-(6)-(7)-(8) bek., 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet előírásai, - alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A.§,
alvállalkozó hiányában Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak. - 2011. évi CXCV. törvény, - 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet; - 2011. évi CXCVI. törvény; - 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bek, 6:155.§-a., ÁFA
tv. 142. § (1) bek. b) pont
A Kbt. 27/A. §-a alapján 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. Az egyéb előírásokat a
szerződéstervezet tartalmazza.
Részletek a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező dokumentációban és szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a Kbt.35.§(9) bek. alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé (kizárja)
gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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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
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/06/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (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: 2022/06/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására az EKR-ben
kerül sor az ajánlattételi határidő lejártát követő két órával később (az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a, és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a
szerint. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő
órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan
beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
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A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő
felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy támogatási szerződés-módosításra vonatkozó igényt fog
benyújtani és az ajánlatkérő a támogatási szerződés-módosításra vonatkozó igény el nem fogadását
olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő a Kbt.
135. § (12) bekezdése alapján ezt a feltételt felfüggesztő feltételként is kiköti a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépése vonatkozásában.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.500.000,-Ft
A befizetés helye: Takarékbank Zrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 52000018-11100018
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot az ajánlat
benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 54. § szerint. Átutalás esetén
az összeget fizetési számlaszámára kell utalni, a megjegyzésben: „Központ létesítése – ajánlati biztosíték”
megjelöléssel. Az utalásról vagy a befizetésről szóló banki igazolást be kell nyújtani az ajánlatban. Egyéb
formában történő biztosíték nyújtás esetére ajánlatkérő előírja, hogy annak elektronikus okiratként meg
kell felelnie a Pp. szerinti, teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Az egyéb formában
nyújtott biztosítékot is be kell nyújtani az ajánlatban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ajánlati ár: fordított arányosítás, jótállás: arányosítás, szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás.
Részletek az útmutatóban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

652

VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § alapján az EKR-ben történő
lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői
regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19.) Kr. rendelkezéseivel.
2. Ajánlatok felbontása: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az
ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a Kbt. 68. § tartalmazza.
Ajánlat benyújtásának címe és módja: EKR rendszer
3. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.
4. Ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben rendelkezésre
álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
5. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) és Kbt. 65. § (7) bek szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (elektronikus
űrlap)
6. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre
jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró
személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági
szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű
magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
7. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az elektronikus
űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
8. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
9. A Kbt. 77. § (1) bek alapján a 36 hónapnál rövidebb jótállás vállalása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
A 60 hónapot meghaladó jótállás esetén ajánlatkérő az általa meghatározott maximális pontot osztja ki. A
szakember esetében a 24 hónapot meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő esetén ajánlatkérő a meghatározott
maximális pontot osztja ki. Részletek az útmutatóban.
10. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a közös
ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők
képviseletére meghatalmazni.
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a képviseletre jogosult ajánlattevó adott eljárás tekintetében
az EKR-ben elektronikus úton teendó nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevók képviseletében
eljárhat.
11. Az ajánlat részeként csatolni kell a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetést kitöltött árazott formában,
mind excel, mind cégszerűen aláírt pdf verzióban. A pdf. és az excel. verzió közötti eltérés esetén a pdf az
irányadó. Árazott költségvetés a 322/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1) bek-re figyelemmel szakmai ajánlatnak minősül.
12. Eljárásba bevont FAKSZ: dr. Polyák Csaba, lajstromszáma: 00225.
13. A III.1.3. pont vonatkozásában bemutatott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013.
(VII.11.) Kr-ben meghatározott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal kell szerepelnie a
kamarai névjegyzékben. A névjegyzékbe-vétel elmaradása Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének
minősül a Kbt. 131. § (4) bek alapján.
14. A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát
képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül köteles a szerződés
teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a
következők szerint: a felelősségbiztosításnak legalább 100 millió forint/ kivitelezés időtartama és legalább 10
millió forint/káresemény kártérítési limitet el kell érnie. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a
szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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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
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Magyar Államkincstár (9732/2022)
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 Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: 15329970241
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Puskás Dóra Hildegard
Telefon: +36 13273327
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 14131780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000652672022/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:
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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/EKR000652672022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) 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.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
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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:
Foglalkozás-eü.-i szolg. nyújtása/MÁK
Hivatkozási szám: EKR000652672022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

656

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a Magyar Államkincstár foglalkoztatottjai részére 19
részben.
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés időbeli hatálya alatt a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban
bővebben ismertetett feltételek szerint.
A szolgáltatással érintett foglalkoztatottak a foglalkozás egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.)
Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján „B” és „C” foglalkozás-egészségi osztályba tartoznak.
Az közbeszerzési eljárás elnevezése az Ajánlatkérőnél a következő: "Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás
nyújtása"
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:
Magyar Államkincstár központi telephelyei
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

85100000-0

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: Budapest, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár központi telephelyein (Hold utca 4., Hold. utca 7., Vadász utca 16., Nagymező utca
44., Fiumei út 19/a., Soroksári út 22-24., Vaskapu u. 9.) foglalkoztatottak részére a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett feltételek szerint. a szerződés
hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 28
„C” osztály: 1462
Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon naponta 8 órás rendelési időt kell biztosítani.
A teljesítés helye és a rendelő felszereltsége feleljen meg a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt
előírásoknak. Nyertes ajánlattevőnek feladata továbbá, hogy a Kincstárral foglalkoztatási jogviszonyban
álló, a Kincstár saját orvosi rendelőjében dolgozó foglalkozás-egészségügyi orvost távolléte esetén
helyettesítse azzal, hogy kizárólag a helyettesítés időtartama alatt felmerült és feltétlenül elvégzendő
foglalkozás egészségügyi feladatok ellátására terjed ki ezen kötelezettsége.
Bővebb információt a műszaki leírás 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 2. A teljesítésbe bevonni kívánt, M/2.1. alkalmassági követelményeknek
megfelelő többlet szakorvos szakemberek darabszáma (fő) (min.0- max 3 fő) 5
2 3. A teljesítésbe bevonni kívánt, M/2.2. alkalmassági követelményeknek megfelelő többlet ápoló
szakemberek darabszáma (fő) (min.0- max 3 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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:
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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 értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szerint.
II.2.1) Elnevezés:
Baranya Megyei Igazgatóság
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság foglalkoztatottjai részére a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett feltételek szerint. a szerződés
hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 1 fő
„C” osztály: 172 fő
Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon minimum 3-3 órás rendelési időt kell biztosítani.
Bővebb információt a műszaki leírás 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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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 értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint, mivel az
ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Bács- Kiskun Megyei Igazgatóság
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kecskemét, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár Bács- Kiskun Megyei Igazgatóság foglalkoztatottjai részére a foglalkozásegészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő foglalkozásegészségügyi szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett feltételek szerint. a
szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 1 fő
„C” osztály: 140 fő
Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon minimum 3-3 órás rendelési időt kell biztosítani.
Bővebb információt a műszaki leírás 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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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 értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint, mivel az
ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Békés Megyei Igazgatóság
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsaba, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság foglalkoztatottjai részére a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett feltételek szerint. a szerződés
hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 1 fő
„C” osztály: 157 fő
Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon minimum 3-3 órás rendelési időt kell biztosítani.
Bővebb információt a műszaki leírás 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
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x Ár szempont – Megnevezés: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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 értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint, mivel az
ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Igazgatóság
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Igazgatóság foglalkoztatottjai részére a
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett
feltételek szerint. a szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 1 fő
„C” osztály: 252 fő
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Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon minimum 3-3 órás rendelési időt kell biztosítani.
Bővebb információt a műszaki leírás 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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 értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint, mivel az
ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Csongrád- Csanád Megyei Igazgatóság
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

663

A Magyar Államkincstár Csongrád- Csanád Megyei Igazgatóság foglalkoztatottjai részére a foglalkozásegészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő foglalkozásegészségügyi szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett feltételek szerint. a
szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 1 fő
„C” osztály: 153 fő
Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon minimum 3-3 órás rendelési időt kell biztosítani.
Bővebb információt a műszaki leírás 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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 értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint, mivel az
ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
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Fejér Megyei Igazgatóság
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság foglalkoztatottjai részére a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett feltételek szerint. a szerződés
hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 1 fő
„C” osztály: 109 fő
Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon minimum 2-2 órás rendelési időt kell biztosítani.
Bővebb információt a műszaki leírás 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint, mivel az
ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Győr- Moson- Sopron Megyei Igazgatóság
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár Győr- Moson- Sopron Megyei Igazgatóság foglalkoztatottjai részére a foglalkozásegészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő foglalkozásegészségügyi szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett feltételek szerint. a
szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 1 fő
„C” osztály: 123 fő
Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon minimum 2-2 órás rendelési időt kell biztosítani.
Bővebb információt a műszaki leírás 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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
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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 értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint, mivel az
ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Hajdú- Bihar Megyei Igazgatóság
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár Hajdú- Bihar Megyei Igazgatóság foglalkoztatottjai részére a foglalkozásegészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő foglalkozásegészségügyi szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett feltételek szerint. a
szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 1 fő
„C” osztály: 189 fő
Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon minimum 3-3 órás rendelési időt kell biztosítani.
Bővebb információt a műszaki leírás 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
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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 értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint, mivel az
ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Heves Megyei Igazgatóság
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Eger, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság foglalkoztatottjai részére a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett feltételek szerint. a szerződés
hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 1 fő
„C” osztály: 180 fő
Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon minimum 3-3 órás rendelési időt kell biztosítani.
Bővebb információt a műszaki leírás 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / Súlyszám:
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II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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 értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint, mivel az
ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Szolnok, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság foglalkoztatottjai részére a
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett
feltételek szerint. a szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 1 fő
„C” osztály: 138 fő
Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon minimum 3-3 órás rendelési időt kell biztosítani.
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Bővebb információt a műszaki leírás 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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 értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint, mivel az
ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Komárom- Esztergom Megyei Igazgatóság
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tatabánya, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár Komárom- Esztergom Megyei Igazgatóság foglalkoztatottjai részére a foglalkozásegészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő foglalkozás-
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egészségügyi szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett feltételek szerint. a
szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 1 fő
„C” osztály: 103 fő
Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon minimum 2-2 órás rendelési időt kell biztosítani.
Bővebb információt a műszaki leírás 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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 értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint, mivel az
ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Nógrád Megyei Igazgatóság
Rész száma: 13
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Salgótarján, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság foglalkoztatottjai részére a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett feltételek szerint. a szerződés
hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 1 fő
„C” osztály: 106 fő
Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon minimum 2-2 órás rendelési időt kell biztosítani.
Bővebb információt a műszaki leírás 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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:
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II.2.13) További információ
Az értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint, mivel az
ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Somogy Megyei Igazgatóság
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposvár, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság foglalkoztatottjai részére a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett feltételek szerint. a szerződés
hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 1 fő
„C” osztály: 162 fő
Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon minimum 3-3 órás rendelési időt kell biztosítani.
Bővebb információt a műszaki leírás 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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
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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 értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint, mivel az
ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Igazgatóság
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Igazgatóság foglalkoztatottjai részére a
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett
feltételek szerint. a szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 1 fő
„C” osztály: 216 fő
Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon minimum 3-3 órás rendelési időt kell biztosítani.
Bővebb információt a műszaki leírás 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
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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 értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint, mivel az
ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Tolna Megyei Igazgatóság
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Szekszárd, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság foglalkoztatottjai részére a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett feltételek szerint. a szerződés
hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 1 fő
„C” osztály: 104 fő
Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon minimum 2-2 órás rendelési időt kell biztosítani.
Bővebb információt a műszaki leírás 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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 értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint, mivel az
ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Vas Megyei Igazgatóság
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Szombathely, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság foglalkoztatottjai részére a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett feltételek szerint. a szerződés
hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 1 fő
„C” osztály: 104 fő
Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon minimum 2-2 órás rendelési időt kell biztosítani.
Bővebb információt a műszaki leírás tartalmazza.
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(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: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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 értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint, mivel az
ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Veszprém Megyei Igazgatóság
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Veszprém, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság foglalkoztatottjai részére a foglalkozásegészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő foglalkozás-
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egészségügyi szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett feltételek szerint. a
szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 1 fő
„C” osztály: 117 fő
Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon minimum 2-2 órás rendelési időt kell biztosítani.
Bővebb információt a műszaki leírás 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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 értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint, mivel az
ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Zala Megyei Igazgatóság
Rész száma: 19
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalagerszeg, a nyertes ajánlattevő rendelője
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság foglalkoztatottjai részére a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerint alap és kiegészítő foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásokat kell nyújtania a műszaki leírásban bővebben ismertetett feltételek szerint. a szerződés
hatálybalépésétől számított 36 hónapos időtartamban.
A nyertes ajánlattevőnek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a mindenkori, a jogszabály által
aktuálisan érintett foglalkoztatotti létszáma tekintetében kell ellátnia. Jelenleg a foglalkoztatottak
foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlása az alábbi:
„B” osztály: 1 fő
„C” osztály: 126 fő
Nyertes ajánlattevőnek heti kettő munkanapon minimum 2-2 órás rendelési időt kell biztosítani.
Bővebb információt a műszaki leírás 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Foglalkozás-eü.-i ellátás nettó díja 36 hóra(össz) / 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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:
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II.2.13) További információ
Az értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint, mivel az
ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi 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 ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)- (2) bekezdés hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr) 17. § (1) bekezdés szerint EKR
űrlapon 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 10. § g)
pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.
§ (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 62. § (1)- (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót EKR űrlapon, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)- (2) bekezdés szerinti
kizáró okok hatálya alá (EKR űrlapon).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1a) és (1b) bekezdése is irányadó.
A Kbt. 69. § is irányadó.
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
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 és az ajánlat részeként benyújtani.
A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó, azzal, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában
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 alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján
ajánlatában szükséges benyújtani az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat az alábbiak
szerint.
M/1. Az ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladását megelőző
3 év (36 hónap) közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait a Kr. 23. § bekezdés szerint meghatározott
formában igazolva.
A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél (megnevezése, székhelye);
b) a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
c) a teljesített szolgáltatás ismertetése olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való
megfelelés megállapítható legyen;
d) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján, ha ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő,
az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdés is
irányadó.
A Kbt. 67. § (3) bekezdés 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.
M/2. Az ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket
megnevezésük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik
szakember melyik részre vonatkozó alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,
továbbá megjelölve a szakember igénybevételének módját- EKR űrlap;
- a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba
történő bevonásáról tudomással bír,
- szakember önéletrajza, amely alapján megállapítható, hogy rendelkezik az előírt időtartamú és tárgyú
szakmai tapasztalattal
- működési nyilvántartási szám.
A szakmai tapasztalat vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlatok csak egyszer számítanak bele az
adott szakember szakmai tapasztalatába.
A bemutatott szakemberek szakképesítésének meglétét Ajánlatkérő az erre szolgáló, ingyenesen
hozzáférhető, elektronikus hatósági nyilvántartásból ellenőrzi, így a szakemberek szakképesítését igazoló
dokumentumokat nem szükséges benyújtani, kizárólag megadni a működési nyilvántartási számot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három (3) évben (azaz 36 hónap) befejezett, legfeljebb
6 éven (azaz 72 hónapon) belül megkezdett szerződésszerűen teljesített foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásra
vonatkozó referenciával, melyben a foglalkozás-egészségügyi ellátás keretében ellátottak száma legalább
18 hónapon keresztül folyamatosan részenként összesen legalább az alábbi fő volt:
1. rész- Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság: 1.100 fő
2. rész- Baranya Megyei Igazgatóság: 125 fő
3. rész- Bács- Kiskun Megyei Igazgatóság: 100 fő
4. rész- Békés Megyei Igazgatóság: 115 fő
5. rész- Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Igazgatóság: 180 fő
6. rész- Csongrád- Csanád Megyei Igazgatóság: 115 fő
7. rész- Fejér Megyei Igazgatóság: 80 fő
8. rész- Győr- Moson- Sopron Megyei Igazgatóság: 90 fő
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9. rész- Hajdú- Bihar Megyei Igazgatóság: 140 fő
10. rész- Heves Megyei Igazgatóság: 130 fő
11. rész- Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatóság: 100 fő
12. rész- Komárom- Esztergom Megyei Igazgatóság: 75 fő
13. rész- Nógrád Megyei Igazgatóság: 80 fő
14. rész- Somogy Megyei Igazgatóság: 120 fő
15. rész- Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Igazgatóság: 160 fő
16. rész- Tolna Megyei Igazgatóság: 75 fő
17. rész- Vas Megyei Igazgatóság: 75 fő
18. rész- Veszprém Megyei Igazgatóság: 85 fő
19. rész: Zala Megyei Igazgatóság: 95 fő
Az alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevő több, de maximum 3 szerződéssel is
megfelelhet, valamennyi bemutatott referenciának azonban önállóan is le kell fednie a 18 hónapos
folyamatos szolgáltatási időszakot.
Több részre történő ajánlattétel esetében az átfedés megengedett, azaz elegendő, ha az ajánlattevő a
nagyobb foglalkoztatotti létszámú referencia követelménynek eleget tesz.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2.1. Valamennyi rész tekintetében, alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti
(vagy azzal egyenértékű) érvényes szakképesítésű szakemberrel, aki legalább 24 hónapos foglalkozásegészségügyi vagy üzemorvosi szolgáltatás keretében végzett szakorvosi gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő kizárólag a végzettség megszerzését követően szerzett szakmai tapasztalatot fogad el.
M/2.2. Valamennyi rész tekintetében, alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 3. § (4)-(5) bekezdés szerinti
ápoló (vagy azzal egyenértékű) szakemberrel, aki legalább 24 hónap hónapos foglalkozás- egészségügyi
vagy üzemorvosi szolgáltatás keretében végzett ápolói gyakorlattal rendelkezik.
Szakemberek között az átfedés nem megengedett sem részek között, sem pedig részen belül nem
megengedett.
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:
Alkalmazott kötbér típusok: késedelmi, meghiúsulási, hibás teljesítési és szakember bevonásra vonatkozó
kötbér
További részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő a részszámlázást naptári havonta (utólag), az érintett naptári hóban teljesített és
teljesítésigazolással igazolt szolgáltatások vonatkozásában biztosítja.
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat átutalással, forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései,
továbbá a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés szerint.
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Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban (2013. évi V. törvény) meghatározott 6:155. § szerinti
mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet és a külön jogszabályban
meghatározott behajtási költségátalányt érvényesíthet.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A. §-t.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
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:
Részleteket a szerződéstervezet tartalmaz.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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)
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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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/26 (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: 2022/05/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve
azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők
részére elérhetővé teszi.
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 rendelet) 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
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.
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A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja

Rész száma: 1 Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1. rész tekintetében releváns: 1. szempont: fordított arányosítás,2.-3. szempont: egyenes arányosítás. 2-19.
részek esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés b) pontja szerinti legalacsonyabb ár az értékelés szempontja.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltakat.
2. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés
szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is
használhatóak: Fax: +36 1 327 3593; E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40- 41/C §-a az irányadó.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá
az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
5. Ajánlattevő köteles benyújtani ajánlata részeként valamennyi részben az ár szempont alátámasztására szolgáló
ártáblázatát a KD-ben foglalt minta szerint.
6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és a Kbt. 114. § (6) bekezdés alapján.
7. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,
továbbá a Kbt.66.§ (5) szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. §
(4) bek. meghatározott információkat.
9. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (6) bekezdés és a 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal
kapcsolatosan (EKR űrlapok).
10. AK a Kbt.71.§-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást
nem alkalmazza.
11. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
12. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletek az irányadók.
13. Szerződéskötés feltételei: érvényes működési engedély, valamint a rendelő bemutatásáról szóló nyilatkozat,
bővebben a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák a feltételeket.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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
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Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. (8415/2022)
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 Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10897706242
Postai cím: Somogyi Béla Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Costin Glad Gabriel
Telefon: +36 207769503
E-mail: costin.glad.gabriel@mhk.hu
Fax: +36 12665190
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mhk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mhk.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/EKR000545422022/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:
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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/EKR000545422022/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) 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: Magyar Közlöny megjelentetése, nyomdai 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
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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:
MKLK - Napi és nagytakarítási feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000545422022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

688

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.) irodaházának napi
takarítása és nagytakarítása. A takarítandó terület nagysága 2 704 m2 + kb. 225 m2 belső udvar tető.
A takarítandó terület megoszlása:
- lépcsőház, folyosó 493,56 m2
- irodahelységek 1 770,08 m2
- konyha, mellékhelységek 218,13 m2
- raktár 222,23 m2
- Belső udvar tető kb. 225 m2 (polikarbonát/üveg)
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 eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerinti
takarítási feladatokat egy épületen belüli ellátása szükséges, így az egységes feladatellátási helyszín miatt
sem gazdasági, sem műszaki-szakmai indokok mentén nem bontható a szolgáltatás részekre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
MKLK - Napi és nagytakarítási feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90900000-6

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1085 Budapest, Somogyi Béla Utca 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.) irodaházának napi
takarítása és nagytakarítása. A takarítandó terület nagysága 2 704 m2 + kb. 225 m2 belső udvar tető.
A takarítandó terület megoszlása:
- lépcsőház, folyosó 493,56 m2
- irodahelységek 1 770,08 m2
- konyha, mellékhelységek 218,13 m2
- raktár 222,23 m2
- Belső udvar tető kb. 225 m2 (polikarbonát/üveg)
Irodahelyiségek:
Heti öt alkalommal elvégzendő feladatok:
– Padló felseprése, vegyszeres tisztítása.
– A helyiségben lévő bútorok, képek, berendezési tárgyak portalanítása.
– Szemetes kosarak kiürítése, kimosása.
– Ajtóról, villanykapcsolókról, belső üvegfelületekről ujjlenyomatok eltávolítása.
– Szőnyegek, szőnyegpadlók porszívózása.
– szobában lévő ablakpárkányok tisztítás.
Szociális blokk, lépcsőházak, folyosók, mosdók, teakonyhák, öltöző helyiségek: Heti öt alkalommal
elvégzendő feladatok:
– Padlók vegyszeres tisztítása.
– WC, piszoárfertőtlenítő takarítása.
– Mosdó, tükör vegyszeres tisztítása.
– Zuhanytálcák, szemérem falak fertőtlenítő tisztítása.
– Ajtók, villanykapcsolók letörlése.
– Küszöbök tisztítása.
– Szemetes kosarak kiürítése, tisztítása, zsákok cseréje.
– Berendezési tárgyak tisztítása.
– Lábtörlők, szőnyegek porszívózása, folttisztítás.
– Lift padozatának felmosása, oldalfalainak, ajtóinak, üvegének tisztítása.
– Tisztasági és tisztálkodási eszközök kihelyezése (toalettpapír, papír kéztörlő, folyékony szappan).
Belső udvar:
Hetente öt alkalommal elvégzendő:
– Bútorok, berendezési tárgyak, faliképek, vitrinek portalanítása.
– Padló felseprése, vegyszeres tisztítása.
– Szemetes edények kiürítése, szemeteszsákok cseréje.
– Ajtók, villanykapcsolók, üvegfelületek tisztítása.
Hetente egyszer elvégzendő feladatok:
– Pókhálózás.
– Csempefelületek vegyszeres tisztítása.
– Falikarok, korlátok, bejárati ajtók portalanítása, tisztítása.
2. A nagytakarítási feladatok részletezése
Elvégzendő feladatok:
– Padlóburkolatok vegyszeres tisztítása, fényezése.
– Kőfelületek vegyszeres tisztítása, fényezése.
– Fajansz edények, csempék vegyszeres tisztítása.
– Berendezési tárgyak, bútorok mozgatása, tisztítása, vegyszeres ápolása.
– Ablakok, ablakpárkányok tisztítása, üvegfelületek vegyszeres tisztítása.
– Ajtók, ajtókeretek, ablakok, ablakkeretek, ablakrácsok vegyszeres tisztítása.
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– Fémtárgyak, fémszerkezetek, fűtőfelületek, csövek vegyszeres tisztítása.
– Oszlopok, oszloppárkányok, korlátok portalanítása, vegyszeres tisztítása.
– Szőnyegek, szőnyegpadlók, textilfelületek vegyszeres, gépi tisztítása.
– Mosdók, konyhák csempéinek tisztítása.
– Hűtők, mikrohullámú tisztítása.
A feltöltő anyagokat (kihelyezendő wc-papír, papírtörlő és folyékony szappan) Ajánlatkérő biztosítja.
(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 M.2.1 pont szerinti szakember alkalmassági előíráson felüli szakmai
többlettapasztalata 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 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
Valamennyi értékelési szempontra vállalás csak egész számban tehető. A kiosztható ponthatárok
valamennyi értékelési szempont esetén: 0-10 pont.
Az M.2.1 pont szerinti szakember alkalmassági előíráson felüli szakmai többlettapasztalata (0-12 hónap)"
értékelési szempont esetén a 12 hónap, vagy azt meghaladó idejű megajánlás egyaránt a maximálisan
kiosztható pontszámot kapja. 0 hónap megajánlás esetén 0 pontot kap ajánlattevő. A szakember
értékelésre bemutatott gyakorlati idejének az alkalmasság teljesülését követő időszakból kell származnia.
A nettó ajánlati ár értékelési szempont alszempontjai, és a hozzájuk tartozó súlyszámok:
Rendszeres havi takarítás feladatok ellátása: nettó ……….. - Ft / hó - súlyszám: 50;
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Nagytakarítási feladatok ellátás: nettó ……….. - Ft / alkalom - súlyszám: 15;
Rendszeres napi takarításon kívüli, előre tervezett időpontban (Megbízó minimum 48 órával előre történő
értesítése mellett) végzett takarítás ellátása (nettó Ft/fő/óra) súlyszám: 5;
Rendkívüli ad hoc (eseti: Megbízó 2 órával előre történő értesítése mellett) takarítás ellátása (nettó Ft/fő/
óra) – súlyszám: 5
Ipari alpin technikával ellátott tisztítási feladatok (nettó Ft/alkalom) – súlyszám: 5
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok
hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §
(1) - (2) bekezdései szerint kell igazolni. A kizáró okokkal kapcsolatban irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet I. és III. fejezete.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Valamennyi, a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet által benyújtott igazolás keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb:
M.1.-M.3
Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni köteles, hogy a
III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelmények teljesülnek. Az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó III.1.3) pont szerinti alábbi nyilatkozatát valamint – adott esetben
– igazolását ajánlattevőnek csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtania.
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására történő részletes igazolás módja:
M.1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek referencia
igazolást és/vagy referencia nyilatkozatot köteles benyújtani. A referencia igazolásnak/nyilatkozatnak
legalább a következő adatokat kell tartalmazni: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap
bontásban), a szerződést kötő másik fél megnevezése és a szerződést kötő másik fél vonatkozásában
felvilágosítást adó személy (megnevezése, beosztása, e-mail és telefonos elérhetősége), a szolgáltatás
tárgya, a szolgáltatás mennyisége olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelmény teljesülése
egyértelműen megállapítható legyen, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlattevőnek (illetve a
Kbt.65.§(6)bek. szerinti esetben a közös ajánlattevőknek) Ajánlatkérő Kbt.69.§(4)-(6) bek. szerinti
felhívására) be kell nyújtania nyilatkozatát a szakembereknek - a megnevezését, ismertetését érintően,
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valamint szakmai tapasztalatuk ismertetését saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz csatolásával kell
alátámasztani, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai önéletrajznak minimálisan a személyes
adatokat, a képzettségre és végzettségre vonatkozó információkat, továbbá a szakmai tapasztalatot
kell megadni. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó/nap) - térjen ki a szakember által
megszerzett szakmai tapasztalatra, jelenlegi munkahelyére. A szakembernek az önéletrajzban vagy
külön nyilatkozatban arról is nyilatkoznia szükséges, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezésre áll. Az M.2.1 pont szerinti szakember szakmai
többlettapasztalata értékelési szempont, így a szakember szakmai önéletrajzát már az ajánlat részeként be
kell nyújtani. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját
év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot
alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört
(beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését. A szakembernek az ajánlatban
nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezésre áll majd a szerződés teljesítése során.
M.3.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. d) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az
előírt ISO 9001 (vagy azzal egyenértékű) minőségirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványt
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az
alábbiak szerint ismertetett, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciával:
Épület(ek) munkanaponkénti és/vagy napi belső takarítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített
referenciával, ahol az épület(ek) – ajánlattevő által takarított – összes takarítandó területe minimálisan
1800 m2.
M.2.1 Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő OKJ 3181401
(takarító) vagy OKJ 3285303 (tisztítás-technológiai szakmunkás) vagy OKJ 31789903 (takarító) vagy
OKJ 3185305 (intézménytakarító) képzettséggel, vagy ezekkel egyenértékű képzettséggel (ajánlatkérő
egyenértékű képzettségnek tekinti különösen a következőket: 31 853 07 10000 00 0(0) Tisztítástechnológiai szakmunkás, 31 853 07 0001 31 01 Tisztítás-technológiai szolgálatvezető) is rendelkező,
legalább 36 hónap takarítás- gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M.2.2 Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő OKJ 3181401
(takarító) vagy OKJ 3285303 (tisztítás-technológiai szakmunkás) vagy OKJ 31789903 (takarító) vagy
OKJ 3185305 (intézménytakarító) képzettséggel, vagy ezekkel egyenértékű képzettséggel (ajánlatkérő
egyenértékű képzettségnek tekinti különösen a következőket: 31 853 07 10000 00 0(0) Tisztítástechnológiai szakmunkás, 31 853 07 0001 31 01 Tisztítás-technológiai szolgálatvezető) is rendelkező
M.3. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik ISO 9001, vagy ezzel egyenértékű,
minőségirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvánnyal
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
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos biztosíték nem kerül előírásra.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, szerződés, az elszámolás, és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
Előleg nem biztosított. Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a Kbt. 135. §.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (késedelmi kötbér, hibás teljesítési és meghiúsulási
kötbér) a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során alkalmazza a Kbt. 27/
A. §-t, valamint a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdését. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet
tartalmazza.. Ajánlatkérő alkalmazza a Ptk. 6:155. §-ában foglaltaka
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Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő által történő teljesítés elismerését követően jogosult a számla
kiállítására. Valamennyi díjtétel esetén a teljesítés elismerése a teljesítéssel érintett tárgyhó utolsó napját
követő 15 napon belül történik. Ajánlatkérő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíti a
kifizetést. Tört hónap esetén havidíjas szolgáltatását érintően nyertes ajánlattevő a teljesítéssel arányos
mértékben jogosult számla kibocsátására
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő 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:
Késedelmi, hibás teljesítési valamint meghiúsulási kötbér a szerződésben foglaltak szerint
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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)
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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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. §
(1)-(4) és (6) bekezdése. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A bontásra
irányadóak továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
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Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Nettó ajánlati ár esetén fordított arányosítás, szakember többlettapasztalat esetén egyenes arányosítás. Az
értékelés és a pontszámítás módszere részletesen a közbeszerzési dokumentumokban
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdését.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, továbbá az ajánlatban nyilatkozni szükséges a Kbt. 66. § (2)
bekezdése szerint
4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Kbt.66.§(6) a)-b) pontjában foglaltakról. Nemleges nyilatkozatokat is csatolni
kell.
5. Az ajánlathoz csatolni szükséges ajánlattevő, valamint adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet képviselőjének aláírási címpéldányát / aláírás mintáját is. A benyújtandó iratok teljes jegyzékét a
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
6. Az alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek
meghatározásra.
7. Figyelemmel arra, hogy a szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott, ajánlattevőnek az
ajánlatában nyilatkoznia kell az előző évre vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről.
Amennyiben Ajánlatkérőnek a nyilatkozat tartalmával kapcsolatban kétsége merülne fel, felvilágosítás kérés
keretében az előző évi beszámoló vonatkozó részének - vagy amennyiben az még elfogadásra nem került,
tervezetének - benyújtását kérheti [A Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban
való részvétel jogát fenntartja az előző évben, százmillió általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt el nem
érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a jelen feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozót vesznek
igénybe, és akik az előírt alkalmassági követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak
megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg].
8. Helyszín bejarás: 2022. május 23. napja 10:00 óra. 1085 Budapest, Somogyi Béla Utca 6.
9. Ajánlatkérő a hiánypótlást nem korlátozza.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/15 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

696

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9313/2022)
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: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10644371244
Postai cím: Nádor Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kati Eszter
Telefon: +36 14281629
E-mail: kati.eszter@mfb.hu
Fax: +36 14281732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.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/EKR000571672022/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:
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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/EKR000571672022/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) bekezdés]
Egyéb:
I.5) 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.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
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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:
Oracle APEX alapú rendszerek továbbfejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000571672022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

698

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szakértői fejlesztői keret biztosítása az Ajánlatkérő Oracle Application Express (Oracle APEX) alapú
alkalmazásainak műszaki
tervezési, fejlesztési és egyéb szakértői feladatainak támogatására.
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 részajánlat-tételi lehetőséget,
mivel a beszerzés tárgyának jellege nem teszi azt lehetővé, negatívan hatna a szerződés teljesítésének
körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felelősség, minőség kérdése, stb.), azaz
gazdasági, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Oracle APEX alapú rendszerek továbbfejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

699

Ajánlattevőnek a szerződés aláírásától kezdődően a szerződés végéig rugalmasan lehívható szakértői
keretet kell biztosítania az Ajánlatkérő által üzemeltetett, összesen 3 db Oracle Application Express (Oracle
APEX) alapú alkalmazás műszaki tervezési, fejlesztési és egyéb szakértői feladatainak támogatására.
A fejlesztési feladatok részben ismertek, illetve jogszabály vagy felügyeleti szabályozás változásából
eredő igény szerint a felhasználói területek év közben ad-hoc módon is jelezhetik azokat az informatikai
kollégáknak:
Tervezett fejlesztési igények, területek:
- Adatjavítás lehetőségének megteremtése
- Szerződésmódosítással kapcsolatos továbbfejlesztés
- Keretfigyeléssel kapcsolatos továbbfejlesztés
- Lakossági termék folyamat továbbfejlesztése
- Dossziéval kapcsolatos továbbfejlesztés
- Riportfelületetek kialakítása, továbbfejlesztése
- Felületen információs oldal kialakítása
- Fedezet menüpont fejlesztés
- Rendszeren belüli segítségkérés fejlesztése
- Kérdőívek kijavítása
- Lakossági ügyfelekkel kapcsolatos adatlapok továbbfejlesztés
- Szűrés továbbfejlesztés
- Adattisztítással kapcsolatos fejlesztési feladatok
- Alkalmazás és adatbázis verziókövetésének ALM struktúrába történő illesztése
- Forráskódkezelés megvalósítása a Megrendelő verziókezelő rendszerébe
- CI/CD transzformáció, új fejlesztési verziók automatikus telepítésének kialakítása, illesztése infrastruktúra
környezetbe
- Meglévő rendszerek teljes rendszertervének elkészítése
A fejlesztési feladatokon túl a Vállalkozó részt vesz a felhasználói területek által szervezett MFB Zrt. belső
vagy külső szervezetekkel folytatott szakmai egyeztetéseken, és ott a rendszer fejlesztőjeként támogatást
nyújt. A támogatás nem kizárólag informatikai felkészültséget kíván a Vállalkozó részéről, hanem az Oracle
APEX alapú rendszerrel összefüggő módszertani kérdésekben is támogatnia kell az MFB Zrt. szakmai
területeit.
Ajánlatkérő a fejlesztői keretet a fent felsorolt feladatok megoldásához időben eltérő ütemezéssel, illetve
a feladatok átfedésével is igénybe veheti. A fejlesztői keretből lehívásra kerülő napszám az igénybevétel
alapján kerül elszámolásra. Ajánlatkérő a felmerülő szakértői feladatokat ún. „Eseti feladatként”
rendeli meg Ajánlattevőtől a rendelkezésre álló szabad szakértői keret terhére. Az Eseti feladat egy jól
körülhatárolt, önálló terjedelemmel, ütemezéssel és erőforrás tervvel rendelkező feladat. Ajánlatkérő
a Keretösszeg 70 %-áig (hetven százalékáig) vállal megrendelési kötelezettséget. Vállalkozó fejlesztési
feladat elvégzése címén a következő tevékenységek ellátására köteles minden egyes nevesített Fejlesztési
feladat tekintetében a műszaki leírásban rögzítettek szerint: tervezés, kivitelezés, tesztelés, élesítés
előkészítése, átadás-átvétel.
A szerződés keretösszege: nettó 60 000 000 Ft. A részletes feladatleírást a követelményspecifikáció
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 2. Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány alkalmassági
minimumkövetelményen felüli tapasztalata 40
2 2.1..Az M.2.1. keretében bemutatott szakember minimumkövetelményen felüli további Oracle APEX
alapú rendszerfejlesztési tapasztalata( hónap) 20
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3 2.2.Az M.2.2.keretében bemutatott szakember minimumkövetelményen felüli pénzügyi intézményi
területen Oracle alapú informatikai megoldások bevezetésében szerzett tapasztalata(hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói napidíj (nettó Ft/nap) / Súlyszám: 60
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
A II.2.7) pontban a szerződés időtartama a következők szerint értelmezendő: a szerződés mindkét fél általi
aláírásától
a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónapig terjedő határozott időtartam. A szerződéskötés
tervezet dátuma legkésőbb 2022. július 01., amely a közbeszerzési eljárás időigényének függvényében
módosulhat.
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) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozat
benyújtásával igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében 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 nevét és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges.benyújtani.
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Ha ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a-b) vagy d) alpontja szerint definiált
tényleges tulajdonosa, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges becsatolni (321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja). A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek nyilatkozni kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)- (2)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. Kapacitást biztosító szervezet bevonása
esetén Ajánlattevőnek nyilatkoznia arról, hogy a kapacitást biztosító szervezet nem áll a Kt. 62. § (1)-(2)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt. Ajánlatkérő Kbt. 114./A (1) bekezdése alapján előírja, hogy a
kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatban
kell benyújtani. Alkalmazandó a Kbt. 114/A. § (4) bekezdése.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1): A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 21. § (3a) bekezdés a)
pontja szerint Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36
hónapban) befejezett de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatásainak ismertetését
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján.Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség
igazolható az Ajánlattevő, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, vagy a szerződést kötő
másik fél által adott igazolással. A nyilatkozatnak, ill. a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a
következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél neve és címe, a
szolgáltatás tárgya és mennyisége, az információt adó személy neve és telefonszáma, továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt. Amennyiben az
alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag
a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó vállalkozásra eső hányadát veszi figyelembe az
alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, kivéve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
22. § (5) bekezdése szerinti esetet.
M.2): A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlat
tartalmazza azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, ill. képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell, hogy a bemutatott szakemberekkel milyen jogviszonyban áll. Csatolni kell a szakember által aláírt
szakmai önéletrajzot, a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok (diploma, oklevél) másolatát, A
szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és
beazonosíthatóan – pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzott betűkkel), lábjegyzettel, egyéb
módon – jelölje a felhívásban előírt M.2. alkalmassági feltételnél meghatározott releváns tapasztalatot.A
szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében
személyesen részt vesz. Egyazon időben párhuzamosan több munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében (vagy több projektben) szerzett szakmai tapasztalat hónapszáma nem összeadható, vagyis egy
évben maximálisan 12 hónap számítható, függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több
munkavégzésre irányuló jogviszony ( vagy projekt) keretében dolgozott.
Alkalmazandó a Kbt. 65. § (7) bekezdése és a Kbt. 67.§ (3) bekezdése. 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
vagy arra is támaszkodik,
továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben,
előszerződésben vagy más formában vállalt-
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kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt
Ajánlatkérő Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében
a kozbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatban kell benyújtani. Alkalmazandó a Kbt. 114/
A. § (4) bekezdése.Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1)Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem tud bemutatni az
ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett
de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya szerinti,
szerződésszerűen teljesített, pénzügyi intézményi területen szerzett Oracle APEX alapú rendszerfejlesztési
referenciát.
M.2)Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem tud bemutatni
M.2.1. legalább 1 fő, a teljesítésben részt vevő, felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű –
informatikai, vagy villamosmérnöki, vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező – olyan szakembert,
aki minimum
12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik Oracle APEX alapú rendszerek fejlesztésében, továbbá
rendelkezik Oracle Database 11g Oracle PL/SQL Developer Certified Associate érvényes vizsgával;
M.2.2. legalább 1 fő, a teljesítésben részt vevő, felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű –
informatikai, vagy villamosmérnöki, vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező – olyan szakembert,
aki minimum 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik Oracle adatbázisra épülő (nem Oracle APEX
alapú) informatikai rendszerek fejlesztésében, továbbá rendelkezik Oracle Database 12c Tuning Expert
érvényes vizsgával .
Az M.2.1. és M.2.2. alkalmassági követelménynek való megfelelőség érdekében ugyanazon szakember
nem mutatható be. Az M.1. alkalmassági követelmény tekintetében a "pénzügyi intézmény" alatt a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény által meghatározott
pénzügyi intézményt értendő.
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 – az adott Eseti feladat teljesítéséért járó Vállalkozói díj nettó összege képezi a
kötbéralapot, melynek mértéke 2 % naptári naponként. A késedelmi kötbér maximális mértéke az adott
Eseti feladat teljesítéséért járó nettó Vállalkozói díj értékének 50 % -a lehet. A maximális késedelmi kötbér
kiszabását eredményező késedelem súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú felmondási
jogot eredményez. Meghiúsulási kötbér – mértéke az el nem végzett feladatokra eső nettó Vállalkozói díj
30 %-a. A részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Vállalkozó a szerződésszerű teljesítést követően jogosult a számla benyújtására. A számlabenyújtás
előfeltétele, hogy a Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatát a jogszabályokban és a szerződésben
leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a Megrendelő erre felhatalmazott képviselője igazolja.
Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról
legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15
napon belül írásban nyilatkozik. Megrendelő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla
ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti figyelemmel a Ptk.
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6:130.§ (1)-(2) bekezdésére. Megrendelő részszámlázásra a szerződéstervezetben foglaltak szerint biztosít
lehetőséget. Alkalmazandó a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése, valamint a Kbt. 27/A.§-a. Az ajánlattétel, a
szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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
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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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/26 (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: 2022/05/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus
közbeszerzési rendszerben (EKR) elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. § (1)-(3) bekezdései, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdésében előírtak szerint történik. A
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontását az EKR az
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
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VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1. ”Vállalkozói napidíj” értékelési szempont: fordított értékarányosítás;2.1.-2.2. értékelési szempont
egyenes arányosítás, részletesen a felhívás VI.3.9) pontja, valamint a közbeszerzési dokumentáció
tartalmazza.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: A közbeszerzési dokumentumok a https://ekr.gov.hu oldalon, a tárgyi közbeszerzési
eljárás "Közbeszerzési dokumentáció" menüpontja alatt érhetőek el. Határidőre benyújtott ajánlatnak csak az
minősül, amely a felhívásban meghatározott határidőig az EKR rendszeren
keresztül felöltésre került. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján, hogy az EKR-ben csatolt formában
benyújtandó
elektronikus dokumentumok esetén csak PDF fájlformátum használható. Csak olyan PDF fájlformátum
használható, amely a mindenki számára ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható
és olvasható. A PDF fájlformátumú dokumentumok tekintetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított –
szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével, illetve,
ha a hiánypótlásként benyújtott dokumentum a titkosítás miatt ismételten nem lesz olvasható,akkor azt olyan
dokumentumnak tekinti, melyet mintha nem nyújtottak volna be. Elektronikus nyilatkozattétel tekintetében
alkalmazandó a Kbt. 41/A. § -a.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75 . § (2) bek. e) pontját. Ajánlatkérő a Kbt. 114/
A. § alapján jár el.Ajánlatkérő a 114/ A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az
alkalmassági követelmények
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az
ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 114/A. § (2)-(4) bekezdés szerint jár el, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a Kbt. 69. § (2)-(9)
bekezdés,
valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók.A közbeszerzési eljárásba bevont felelős
akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: Név : dr. Csaba Ildikó;lajstromszám:00024;e-mail cím: csaba.ildiko@mfb.hu;levelezési
cím: 1051 Budapest, Nádor u. 31 ., távolléte esetén dr. Mester Orsolya: lajstromszám: 00398;e-mail cím:
mester.orsolya@mfb.hu; cím:1051 Budapest, Nádor u. 31. A csatolandó nyilatkozatokat a dokumentáció
tartalmazza.
Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontrendszer. Az értékelés során adható pontszám minden értékelési szempont és alszempont esetén
azonos 0-100 pont.A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 2.1.-2.2. alszempontok tekintetében az ajánlati elem azon
legkedvezőbb szintje, melyre és az annál kedvezőbb vállalásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával
azonos számú (100) pont jár:2.1.: 36 hónap, 2.2.:60 hónap. A 2.1.-2.2. alszempontok tekintetében az ajánlati
elemre vonatkozó legkedvezőtlenebb megajánlás 0 hónap lehet, melyre Ajánlatkérő az értékelési ponthatár alsó
határával egyező számú (0) pontot ad. A 2.2. értékelési alszempont tekintetében
- "pénzügyi intézményi terület":hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
által meghatározott pénzügyi intézmény; -"bevezetésben szerzett tapasztalat": tanácsadás, tervezés, fejlesztés. A
”Vállalkozói
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napidíj” értékelési szempont esetében az értékelés módszere a fordított értékarányosítás, a legalacsonyabb érték
a legkedvezőbb. „A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány alkalmassági minimumkövetelményen
felül tapasztalata" értékelési szempont esetében az értékelés módszere egyenes arányosítás. Az értékelés
módszerének részletes ismertetését a Dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az
Oracle gyártó Partneri hálózata tagjaként az ajánlattételi határidő napján hiteles gyártói igazolással rendelkezzen,
amit Ajánlatkérő az online nyilvántartásban (https://partner-finder.oracle.com/catalog/) ellenőriz. Ennek hiánya
esetén az ajánlat érvénytelen. A nyertes ajánlattevő köteles az Oracle gyártó partneri minősítését a szerződés
teljesítésének időtartama alatt megszakítás nélkül fenntartani.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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
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Semmelweis Egyetem (9706/2022)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szula István
Telefon: +36 12109610
E-mail: szula.istvan@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000091952022/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:
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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/EKR000091952022/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) bekezdés]
x Egyéb: Közjogi intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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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:
Tűzoltó eszközök javítása, karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000091952022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50413200-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Semmelweis Egyetem összes szervezeti egységeire vonatkozóan tűzoltó eszközök és berendezések
javítása, karbantartása és felülvizsgálata a vonatkozó jogszabályok, szabványok, előírások alapján.
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 nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt,
tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgyának természete, az elvégzendő munkák és feladatok
- jellegük, összetettségük, előírt paramétereik, időbeli tartamaik alapján - kapcsolódnak egymáshoz,
egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Tűzoltó eszközök javítása, karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50413200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem 76 db szervezeti egysége az intézményi lista
alapján
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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A Semmelweis Egyetem szervezeti egységeiben üzemben tartott tűzoltó technikai eszközök, felszerelések
(tűzoltó készülékek), beépített tűzoltó berendezések (tömlőberendezések), tűzoltó-vízforrások, tűzcsapok
és tartozékaik, valamint a robbanásgátló szekrények karbantartása és felülvizsgálata, új tűzoltó technikai
eszközök, felszerelések beszerzése, valamint a karbantartási időszakok közötti hibaelhárítási feladatok
elvégzése a vonatkozó jogszabályok, szabványok, előírások alapján (1996. évi XXXI. törvény, 50/2011.
(XII. 20.) BM rendelet, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet [ OTSZ ], Tűzvédelmi Műszaki Irányelv - Ellenőrzés,
felülvizsgálat és karbantartás).
Feladat részletezése:
összesen 2528 db tűzoltó készülék (ABC porral oltó / CO2)
összesen 753 db tűzcsap (fali / föld alatti / föld feletti / száraz felszálló)
Az ajánlati ár tartalmazza a felülvizsgálat és karbantartás teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget,
ami a szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében felmerül(het), beleértve a szállítást, kiszállást, teljes
anyag- és munkadíjat, a szolgáltatással összefüggő valamennyi költséget, ez alól kivétel a tűzoltó készülék
karbantartása (közép és teljes), ahol a ki és beszállítási díj elszámolható.
Az ajánlati ár tartalmazza az új készülékek beszerzéséhez kapcsolódó valamennyi költséget, ami a
szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében felmerül(het), beleértve a teljes anyag- és munkadíjat, a
szolgáltatással összefüggő valamennyi költséget, kivéve a kiszállítási díjat.
A javítási anyagdíjak, amelyek nem szerepelnek a megajánlott alkatrészek listájában egyedi árajánlat
szerint kerülnek elszámolásra. A megajánlott rezsióradíj és eseti kiszállási díj, és a megajánlott alkatrészek
árai a megajánlások szerinti fix összegek. További munkadíj nem számolható fel.
A kiszállási díj, rezsióra díj csak hibabejelentés és annak teljesítése esetén számítható fel.
Az Országos Tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján tűzoltó készülék
karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett
karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló
végezheti.
A feladat részletezését, az érintett eszközök/berendezések mennyiségeit, illetve a telephelyek részletes
listáját a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés a keretösszeg kimerüléséig (nettó 54.614.839,- Ft/36 hó), de legfeljebb 36 hó időtartamra jön
létre. A teljes mennyiségeket ennek megfelelően a keretösszeg mértéke képezi. Ajánlatkérő a keretösszeg
70%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A II.2.5. folytatása:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c)
pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra. A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Ajánlati Felhívás II.2.5) pontja
tartalmazza.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés c)-d) pontja szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső
határa,valamint a ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszere a következő: Az értékelés során
adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont. Minőségi kritérium: a szélsőértékkel
korrigált arányosítás módszerével; Ár szempont alszempontjai: 0-10 közötti pontszám a fordított
arányosítás módszerével.
Az ár értékelési szempont alszempontjai:
1/I. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) (a részletes ajánlati táblázatban megadottak szerint, előny a kisebb) /
Súlyszám: 70
1/II. Nettó rezsióra díj (eseti helyszíni hibajavítás esetén) (HUF/óra) (előny a kisebb) / Súlyszám: 15
1/III. Nettó kiszállási díj hibajavítás esetén (HUF/kiszállás) (előny a kisebb) / Súlyszám: 5
A VI.3.9) pont folytatása:
18. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára –tevékenységének
hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére felelősségbiztosítást kell kötnie, amely
kiterjed az alvállalkozói keresztfelelősségre is, és fedezetet tartalmaz különösen: a meglévő épületekben,
építményekben, berendezésekben, közművekben okozott károkra minimum 15.000.000 (tizenötmillió)
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Ft/év összeghatárig. A felelősségbiztosítási részben a kártérítési összeghatár minimum 3.000.000
(hárommillió) Ft/káresemény. Nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítási kötvény másolatát az Ajánlatkérő
részére legkésőbb szerződéskötés időpontjáig köteles átadni. A felelősségbiztosításnak a szerződés teljes
időtartamára hatályban kell maradnia. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a felelősségbiztosítási
szerződés megkötéséről, vagy meglévő felelősségbiztosítása kiterjesztéséről.
(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 Hibaelhárítás kezdési időpontja a bejelentéstől számítva (egész órában, előny az
alacsonyabb) (min. 4 max. 48 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / 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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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 jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)
gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban
meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
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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 az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok
hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
- Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplőt.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő köteles elfogadni, ha
az ajánlattevő - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak,
és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek kell nyilatkozatot
benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok.
- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §, valamint a 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti
nyilatkozatot az ajánlatban nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
A Korm. rendelet 30. §-ának (2) bekezdése alapján, azokban az esetekben, amelyekben a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok
hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét
az Ajánlatkérő elfogadja az előírt igazolási mód helyett. A minősített ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén szereplés tényéről.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (3), valamint a 114. § (2) bekezdéseiben foglaltakra.
Ajánlatkérő a Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló
elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági
és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés
a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb
közbeszerzés tárgya szerinti referencia ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható legyen,
• a referenciák mennyiségi adatai,
• a teljesítés kezdő ideje és befejező időpontja (időpontja év/hónap/nap, -tól -ig megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége,
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• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett
teljesítés(eke)t veszi figyelembe.
A referenciát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint, 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.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján benyújtandó a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése; a megnevezett szakemberek tekintetében a
45/2011. (XII.7.) BM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott feladatok tekintetében Tűzvédelmi
szakvizsga bizonyítványt, végzettséget illetve képzettséget igazoló dokumentumok; a szakemberek saját
kezűleg aláírt rendelkezésre-állási nyilatkozatai, amelyben feltétlen rendelkezésre-állási kötelezettséget
vállalnak ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való
közreműködésre a szerződés teljes időtartama alatt.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11)
bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatások
ismertetése alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) rendelkezik
legalább 1 db, min. 12 hónapon keresztül folyamatosan hatályban lévő vállalkozási szerződéshez
kapcsolódó referenciával, ami legalább
a.) 1300 db tűzoltó készülék (ABC porraloltó és/vagy CO2) alapkarbantartására és/vagy
középkarbantartására és/vagy teljes körű karbantartására
ÉS
b.) 390 db tűzcsap (fali és/vagy föld alatti és/vagy föld feletti és/vagy száraz felszálló) felülvizsgálatára
vonatkozik.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ában foglaltak szerinti
cégszerűen aláírt nyilatkozatot vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott referenciaigazolást.
Az előírt referencia követelményeknek való megfelelés igazolható egy vagy több szerződéssel is.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a teljesítésbe nem von be legalább 2 fő, minimum középfokú
végzettséggel illetve képzettséggel és a 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján érvényes tűzvédelmi
szakvizsgával rendelkező szakembert.
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:
Új eszköz adás-vétele vonatkozásában bekövetkező késedelem esetén a késedelmi kötbér a megrendelt
eszköz(ök) megrendelésben foglalt nettó árának napi 1 %-a a késedelem napjaira vetítetten, de legfeljebb
a megrendelés nettó vételárának 20 %-a.
A hibaelhárítás kapcsán kiküldött eseti megrendelések teljesítéséhez kapcsolódóan a késedelmi kötbér az
alábbiak szerint alakul:
- javítás megkezdésének késedelme esetén nettó 50.000 Ft/óra
- javítás befejezésének késedelme esetén nettó 50.000 Ft/óra
A felülvizsgálat és karbantartási feladatok kapcsán kiküldött eseti megrendelések teljesítéséhez
kapcsolódóan a késedelmi kötbér az alábbiak szerint alakul:
- felülvizsgálat megkezdésének késedelme esetén nettó 50.000 Ft/óra
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- felülvizsgálat befejezésének késedelme esetén nettó 50.000 Ft/óra
Meghiúsulási kötbér:
A meghiúsulási kötbér vetítési alapja a teljesítés arányában csökken. A teljesítés meghiúsulása esetén, a
kötbér mértéke a fel nem használt keretösszeg 30%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a Közbeszerzési dokumentumok részét
képező Vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően szabályszerűen
kiállított számla ellenértékét az igazolt teljesítést követően, eseti megrendeléseknél havonta, időszakos
karbantartásoknál év/félév periódusokban, utólag a tárgyidőszakban elvégzett szolgáltatások
vonatkozásában kiállított teljesítésigazolásnak megfelelő – alakilag és tartalmilag helyes – gyűjtőszámla
alapján a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint 30 (harminc) naptári napon belül átutalással fizeti meg.
Teljesítés igazolások kiállítására az adott szervezeti egység igazgatója vagy az általa megbízott személy
jogosult.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlattétel pénzneme: HUF
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.
A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Vállalkozási szerződés
tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)
gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

715

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
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/30 (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: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6)
bekezdései szerint jár el. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban
foglaltakra.
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
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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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módszerek szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV
1. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor.
2. AK felhívja AT figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A.§-ában
bekezdéseiben foglaltakra.
3. Az AT alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69.
§ (11a) bek. alapján is történhet.
4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-re
vonatkozó képviseleti jognak a megfelelőségét a Kbt.41/A.§ (5) bek. alapján vizsgálja.
5. Az ajánlatban csatolnia kell az EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat, az űrlap kitöltésével az
ajánlat részeként kell megtenni:
- Felolvasólap – elektronikus űrlap kitöltésével
- AT nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
- Nyilatkozat kizáró okokról alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában,
- Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja alapján (bírálati szakaszban is elegendő)
- Nyilatkozat Kbt. 66.§ (6) bekezdésről (nemleges tartalom esetén is)
- Nyilatkozat Kbt. 65.§ (7) bekezdésről
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- Nyilatkozat üzleti titokról
6. Az ajánlat részeként csatolni kell: A KD-ben található ajánlott nyilatkozatminták felhasználásával, a
papíralapú dokumentum egyszerű másolataként benyújtandó a szerződéstervezetről, valamint a szerződésben
feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről szóló nyilatkozat, a bizalmas
adatkezelésről, ill. adott esetben a jogutódlásra vonatkozó cégiratok. Továbbá benyújtandó a tételes árajánlat a
papíralapú dokumentum egyszerű másolatként aláírt pdf. formátumban, illetve szerkeszthető excel formátumban.
7. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, illetőleg - ha ilyet az AT az alkalmasság
igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító cégkivonata szerint cégjegyzésre
jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a
meghatalmazott aláírását is tartalmazza. További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
8. Amennyiben az AT úgy nyilatkozik, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés
igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, be kell nyújtani a kapacitást
biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti
szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
9. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bek. és a 41/A. § (5) bek szerint kell eljárni. Közös ajánlat esetén
csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében
eljárni jogosult és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek a
cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak
(megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás
tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők
képviseletében eljárhat. Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását.
10. A KD-ben megtalálható nyilatkozatminták felhasználásával, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus
másolataként csatolandó adott esetben az idegen nyelvű dokumentumok benyújtása esetén a magyar nyelvű
fordításról szóló nyilatkozat, valamint a külföldi adóilletőségű ajánlattevő meghatalmazása adóhatóságtól történő
adatok bekérésére.
11. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
12. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
13. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező
dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
14. A felhívásban és a dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és
végrehajtási rendeletei az irányadóak.
15. Közbeszerzési dokumentumok elérése: https://ekr.gov.hu/. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (5)
bekezdése értelmében, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását
írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az
eljárásra vonatkozóan jelezte.
16. Felhívjuk a figyelmet, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest az ajánlatkérő szigorúbban
állapította meg az ajánlattevők műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a III.1.3) pontban.
17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy tárgyi keretszerződés legkésőbb 2022. december 02-án lép hatályba.
Amennyiben a jelenleg hatályos keretszerződés keretösszege ennél hamarabb kimerül, abban az esetben a
szerződés hatálybalépésére hamarabb kerül sor. A hatálybalépésről 15 nappal korábban értesíti Ajánlatkérő a
nyertes ajánlattevőt.
* folytatás a II.2.4) pontban
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (éééé/hh/nn/)
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Az európai uniós, a 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
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Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9175/2022)
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: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15367716208
Postai cím: Győri Út 15.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Illés Anna
Telefon: +36 99514200
E-mail: kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu
Fax: +36 99514250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://sopronigyogykozpont.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://sopronigyogykozpont.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/EKR000629032022/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:
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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/EKR000629032022/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) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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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:
Különféle szemlencsék beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000629032022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

721

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33731110-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Különféle szemlencsék beszerzése konszignációs raktárkészlet biztosításával
1. rész: Hidrofil, akrilát egytestű aszférikus aberrációmentes összehajtható hátsócsarnoki lencse
2. rész: Hidrofób akrilát alapanyagú egytestű glistening-free hátsócsarnoki tórikus műlencse
3. rész: Írisz fixált lencse
4. rész: Háromtestű hidrofób akril szulkusz fixációra is alkalmas műlencse
5. rész: Hidrofób akril aszférikus műlencse
6. rész: Hidrofób egytestű, ultraibolya szűrős, aszférikus összehajtható műlencse
7. rész: Aktív oxigén kezelt előretöltött hidrofób egytestű műlencse
8. rész: Hidrofób akrilát alapanyagú egytestű glistening-free hátsócsarnoki műlencse
A megadott mennyiségek keretmennyiségek, ajálnatkérő a mennyiség 70%-ának lehívására vállal
kötelezettséget.
A konszignációs raktárkészlet mennyisége az adott részeknél kerül feltüntetésre.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
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:
Hidrofil, akrilát egytestű aszférikus aberrációmen
Rész száma: 1
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400
Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hidrofil, akrilát egytestű aszférikus aberrációmentes összehajtható hátsócsarnoki lencse
Keretmennyiség 840 db
Ajánlattevőnek megajánlott lencse beültetéséhez szükséges, gépet is biztosítania, mely napi és nem eseti
kazettával működik.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Konszignációs raktárkészlet: 200 db
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
Alapanyag: Hidrofil - hidrofób kopolimer akril, UV szűrővel (víztartalom: 25% ± 0,5 %)
Műlencse víztartalma: 25% ± 0,5 %
Optika típusa: Biconvex, aszférikus, UV szűrős
Optika átmérő: 6,0 mm ± 0,2 mm
Teljes külső átmérő (haptikával együtt): 13 mm ± 0,2 mm
Támasztó hurok: "C" jellegű haptika
Hurok hajlásszöge / láb dőlése: 0°, egyenes állású lépcsős
Haptika érintkezési szöge a tokban (9 mm tokzsák esetén): min. 165°
Törésmutató: 1,46 ± 0,1
A-Konstans: 118,9
Haptika vastagsága: 0,4 mm ± 0,03
Kapható dioptriák: -10 D - +45D tartományban
Becsült sebméret: max. 2,2 mm
Ajánlattevőnek megajánlott lencse beültetéséhez szükséges, az alábbi paramétereknek megfelelő gépet is
biztosítania, mely napi és nem eseti kazettával működik.
A megajánlott gép minimum követelménye:
• Legalább 19 colos kijelző
• legalább 1280x1024 pixeles felbontású érintőképernyő
• USB port min 15 operatőr adatai elmenthetők
• Min. Dual lineáris, co-lineáris üzemmódú, vezeték nélküli (Bluetooth) lábpedál min. 4 db programozható
kapcsolóval
• Gravitációs infúzió min. 40-140 cm tartományban, Nyomáskontrollált infúzó min. 20-150 mmHg
tartományban
• Lábpedál szoftveresen állítható
• Nagysebességű elülső és hátsó szegmens vitrektóm, max vágásszám min. 8000 vágás/perc
• Pneumatikus elülső szegmens vitrektóm
• Legalább 50 W teljesítményű phaco kézidarab
• Ultrahang frekvencia maximálisan 35kHz
• Ultrahang pulzusok száma: min. 125 pulzus/sec
• Legrövidebb Burst ultrahang hossza, maximum 2 ms
• Min. Continuous, Pulse, Cool, Burst, Multiple Burst működés
• Legalább 650 Hgmm-es maximum vákuum
• Akár 2,2 mm-en elvégezhető coaxiális phaco
• Akár 1,8 mm-en elvégezhető biaxiális phaco
• Luer Lock-os irrigáció csatlakozás
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• Min. 2 db fényforrás (LED izzó) UV (<420nm ± 5%) és IR (>700nm ± 5%) szűréssel
• Fehér és sárga fény között min 10 lépésben állítható szín
(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 Szemlencse kontakt szöge a tokzsákban (min. 175°) 15
2 A szemlencse optikai felszíne szférikus aberráció mentes és magasabb rendű aberrációkra, így koma
hibára korrigált 15
3 A másodlagos szürke hályog elleni barrierként az optika körül 360°-ban éles széllel rendelkezik, ahol az
éles szél sugara ≥10µm. 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 60
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
értékelés: adható pontszám: 1-10
ár: fordított arányosítás, kontakt szög: egyenes arányosítás, optikai felszín és éles szél abszolút értékelés
II.2.1) Elnevezés:
Hidrofób akrilát alapanyagú egytestű glistening-fr
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33731110-7
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NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400
Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hidrofób akrilát alapanyagú egytestű glistening-free hátsócsarnoki tórikus műlencse
Keretmennyiség 100 db
Ajánlattevőnek megajánlott lencse beültetéséhez szükséges, a műszaki leírásban szereplő
paramétereknek megfelelő gépet is szükséges biztosítania.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Konszignációs raktárkészlet: 30 db
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
Alapanyag: hidrofób akrilát UV filterrel
Műlencse víztartalma: min. 3%
Optika típusa: Aszférikus aberráció mentes elülső és hátsó felszín
Optika átmérő: 5,8-6,0 mm között
Teljes külső átmérő (haptikával együtt): 12,5 mm
Haptika: Módosított „C” haptika 2 db pozicionálásra is alkalmas fenesztrációs lyukkal
Élkiképzés: 360 fokban körbefutó lépcsőzetes kialakítású éles perem
Refraktív index: nagyobb, mint 1,53
Szemlencse dioptria tartománya: Min. 6,0D - +30,0 D
Cylinder törőerő (a lencse síkjában): 1.25D, - 5.75D
A-constans (optikai biométer): 119,1
Implantálás: lencsénként egyszer használatos injektorral
Implantálás sebmérete: 2,2 mm
Ajánlattevőnek megajánlott lencse beültetéséhez szükséges, az alábbi paramétereknek megfelelő gépet is
szükséges biztosítania:
A gép specifikációja:
• Magyar nyelvű kezelőfelület, magyar nyelvű hangüzenetekkel
• Legalább 18 colos kijelző
• legalább 1280x1024 pixeles felbontású érintőképernyő
• USB és Ethernet port
• Dual lineáris, co-lineáris, vezeték nélküli (Bluetooth) lábpedál
• Lábpedál fokozatmentesen állítható pedálellenállással
• Nagysebességű elülső és hátsó szegmens vitrektóm, min. 5000 vágás/perc
• Pneumatikus elülső szegmens vitrektóm
• Legalább 6 kristályos phaco kézidarab
• Ultrahang frekvencia maximálisan 29kHz
• Ultrahang pulzusok száma: 250 pulzus/sec
• Legrövidebb Burst ultrahang hossza, maximum 4 ms
• Continuous, Pulse, Fixed Burst, Single Burst, Multiple Burst működés
• Legalább 550 Hgmm-es vákuum
• 1,8 mm-en elvégezhető coaxiális phaco
• 1,8 mm-en elvégezhető biaxiális phaco
• Luer Lock-os irrigáció csatlakozás
• 2 db fényforrás (xenon és xenon-higanygőz izzó)
• 3 db motoros filter az egyik fényforráson (green, yellow, amber)
• Kombinált képernyő (anterior és posterior kombinált műtét azonos képernyőn lévő paraméterekkel)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Glistening-free (csillógásmentes) filterrel rendelkező alapanyag 20
2 Biconvex típusú optika 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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
értékelés: adható pontszám: 1-10
ár: fordított arányosítás, minőségi szempontok: abszolút értékelés
II.2.1) Elnevezés:
Írisz fixált lencse
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400
Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Írisz fixált lencse
Keretmennyiség 10 db
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Konszignációs raktárkészlet: 8 db
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Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
Típus Irisfixációs PMMA intraokuláris műlencse
Alapanyag PMMA UV szűrővel (CQ-UV)
Optika típusa Irisfixációs PMMA intraokuláris műlencse
Optikai átmérő 5 mm
Teljes külső átmérő 5,4 mm / 8,5 mm
"A" konstans: 115 ultrahangos biometria, 115,7 optikai biometria
"A" konstans retropupilláris: 116,8 ultrahangos biometria, 116,9 optikai biometria
Kapható dioptriák +2,0 dpt - + 30,0 dpt (14,5 - 24,5 dpt tartományban 0.5 dpt lépcsőkben)
Súly 9 mg
Olyan műtéteknél javasolt az írisz fixált lencse használata, amikor az eredeti lencse hátsó toktámaszték
funkciója kiesik.
(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: / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az alkalmazott értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerint legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő a
Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti - legalacsonyabb ár - értékelési szempontot választja, a 16/2012. (II.
16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján.
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II.2.1) Elnevezés:
Háromtestű hidrofób akril szulkusz fixációra is al
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400
Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Háromtestű hidrofób akril szulkusz fixációra is alkamas műlencse
Keretmennyiség 25 db
Az Ajánlattevőnek biztosítani kell a megajánlott lencséhez az egyszer használatos injektort vagy többször
használatos injektorrendszert.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Konszignációs raktárkészlet: 12 db
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
Alapanyag: hidrofób akril, UV szűrővel.
Kialakítás: háromtestű, szférikus
Optika típusa: háromtestű hidrofób akril szulkusz fixációra is alkalmas
Optika átmérő: 6 mm
Szemlencse dioptria tartománya: min -10D - +30 D közötti
A lencse beültetése injektor rendszerrel történik, amellyel a lencse 2,8 mm-es seben keresztül
implantálható, ez minimum követelmény.
Az Ajánlattevőnek biztosítani kell a megajánlott lencséhez az egyszer használatos injektort vagy többször
használatos injektorrendszert. Az injektor árát a szemlencsék árában kérjük szerepeltetni.
(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 lencse ültethetősége: A lencse akár tervezetten (gyenge zonulák), akár a műtét
során kialakult váratlan komplikációk (tokszakadás vagy egyéb műtéti indikáció) esetén a sulcusba is
ültethető 20
2 360 fokban körbefutó éles hátsó perem Élkiképzés 10
3 a lekerekített elülső perem a káprázás kiküszöbölésére. Élkiképzés 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 60
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)
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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
értékelés: adható pontszám: 1-10
ár: fordított arányosítás, minőségi szempontok: abszolút értékelés
II.2.1) Elnevezés:
Hidrofób akril aszférikus műlencse
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400
Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hidrofób akril aszférikus műlencse
Keretmennyiség 75 db
Ajánlattevőnek megajánlott lelencse beültetéséhez szükséges a műszaki leírásban részletezett kézi
műszereket is biztosítania.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Konszignációs raktárkészlet: 15 db
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
Típus: Hidrofób akril aszférikus műlencse
Alapanyag: Hidrofób akril, UV szűrővel (víztartalom: 0,28 ± 0,01 %)
Kialakítás egytestű
Optika típusa: biconvex, Optika kiképzése aszférikus, teljes felültre kiterjedő, összefüggő aszférikus felszín,
aberráció mentes.
Szférikus aberráció: -0,27
Optikai átmérő: 6 mm
Teljes külső átmérő: 13 mm
Él kiképzés: 360 fokban körbefutó éles perem
Támasztó hurok: tömör "C"
Hurok hajlásszöge: 0°
"A" konstans: 118,8 ultrahangos biometria
119,3 optikai biometria
Csarnok mélység 5,4 mm ultrahangos biometria
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5,7 mm optikai biometria
Abbe szám: 55
Kapható dioptriák: +5.0 dpt - +34.0 dpt (0.5 dpt lépcsőkben)
Becsült sebméret: min. 2,2 mm
Ajánlattevőnek megajánlott lelencse beültetéséhez szükséges alábbi kézi műszereket is szükséges
biztosítania:
Rhexis csipesz G-31305 vagy ekvivalens – 1 db
Kolibri csipesz G – 18950 vagy ekvivalens – 1 db
Csomózó csipesz G – 19046 vagy ekvivalens – 1 db
A kézi műszerek árát a szemlencsék árában kérjük szerepeltetni.
(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 60 cm-től a végtelenig éles látó élesség tartomány 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen nettó 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: 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
értékelés: adható pontszám: 1-10
ár: fordított arányosítás, minőségi szempont: abszolút értékelés
II.2.1) Elnevezés:
Hidrofób egytestű, ultraibolya szűrős, aszférikus
Rész száma: 6
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400
Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hidrofób egytestű, ultraibolya szűrős, aszférikus összehajtható műlencse
Keretmennyiség 120 db
Ajánlattevőnek megajánlott lelencse beültetéséhez a műszaki leírásban részletezett kézi műszereket és
kontakt lencséket is szükséges biztosítania.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Konszignációs raktárkészlet: 40 db
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
Optika típusa biconvex, aszférikus, aszimmetrikus
Optika, haptika alapanyaga hidrofób akrilát
Optika átmérő 6 mm
Egyéb jellemzők UV szűrő
Dioptria tartomány + 6,0D - +30,0D (0,5D léptékkel)
Haptika szöge 0°
Haptika alakja módosított „L” haptikák
Sebméret: min. 2,2 mm
Ajánlattevőnek megajánlott lelencse beültetéséhez szükséges alábbi kézi műszereket és kontakt lencséket
is szükséges biztosítania:
A kézi műszerek árát a szemlencsék árában kérjük szerepeltetni.
Kézi műszerek szürkehályog műtéthez :
24 db 23G szelepes trokár/port szett
Műtéti kontakt lencse szett:
12 db Grieshaber macula lencse vagy ezzel egyenértékű lencse egyszer használatos optikai kiegészítő
eszköz a vitrectómiához.
Grieshaber macula lencse specifikációja
Követelménye:
• Egyszer használatos
• Steril csomag
• Optika aszférikus kiképzésű
• Optika rendelkezik tükröződés-mentes bevonattal
• -59 Dioptria
(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 Motoros injektor rendszerrel is használható, vagy pedig injektor biztosítása
minden lencséhez 20
2 A műlencse optikai törésmutatója minimum 1,55 15
3 A műlencse teljes átmérője (12,5-13,5 mm) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
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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
értékelés: adható pontszám: 1-10
ár: fordított arányosítás, minőségi szempontok: injektor, törésmutató abszolút értékelés, átmérő:
arányosítás
II.2.1) Elnevezés:
Aktív oxigén kezelt előretöltött hidrofób egytestű
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400
Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Aktív oxigén kezelt előretöltött hidrofób egytestű műlencse
Keretmennyiség 20 db
Ajánlattevőnek megajánlott lencse mellé 1 db szemtükröt is szükséges biztosítania
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Konszignációs raktárkészlet: 5 db
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
Optikai és Haptikai anyagok: Hidrofób akril aszférikus lencse
Haptikai kivitelezés:
Teljes átmérő 13 mm
Optika átmérő 6 mm
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Dioptria tartomány + 6,0D - +30,0D (0,5D léptékkel)
"A" konstans 118.9
Az injektor hegyének külső átmérője 1.7 mm
Javasolt incíziós (sebbemetszési) méret 2.20 mm
Ajánlattevőnek megajánlott lencse mellé 1 db szemtükröt is szükséges biztosítania:
A szemtükör biztosításának árát a szemlencsék árában kérjük szerepeltetni.
Szemtükör specifikáció
A megajánlott műlencséhez ajánlattevőnek szükséges biztosítania az alábbi előírásoknak megfelelő kézi
szemtükröt. A szemtükör biztosításának árát a szemlencsék árában kérjük szerepeltetni.
A kézi szemtükör fején található dioptria tartománya minimum -36D +38 D között legyen, vagy ennél
magasabb tartomány. A szemtükör felbontása 1D lépésenként a teljes tartományban kell hogy legyen.
Amennyiben rendelkezik aszférikus rétegezett optikai rendszerrel, amelyben van led fényforrás,
elfogadható.
A Blende kiosztása: kobaltkék, fixációs csillag, nagy spot, kis spot, mikro spot, rés, félkör, és vörösmentes
(zöld) szűrő legyen.
Amennyiben a kézi szemtükör nyelébe beépített led sor jelzi a töltöttségi szintet, még jobb. Ha
rendelkezik lítium ion akkumlátorral, asztali töltővel, automatikus kikapcsolás teljes töltöttség esetén,
túltöltés elleni védelem, LED-es töltés visszajelzés, teljes mértékben elfogadható.
(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 Szóródás mentes, előretöltött lencse 20
2 Szignifikánsan kevesebb utóhályog képződés és gyulladásos reakció miatti kezelési beavatkozást
igényel, más felületkezelési eljárással készített lencsékhez képest 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 60
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
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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
értékelés: adható pontszám: 1-10
ár: fordított arányosítás, minőségi szempontok: abszolút értékelés
II.2.1) Elnevezés:
Hidrofób akrilát alapanyagú egytestű glistening-fr
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400
Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hidrofób akrilát alapanyagú egytestű glistening-free hátsócsarnoki műlencse
Keretmennyiség 100 db
A megajánlott műlencséhez ajánlattevőnek szükséges biztosítania a műszaki leírásban szereplő
előírásoknak megfelelő, a szürkehályog műtétekhez szükséges kézi műszereket.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Konszignációs raktárkészlet: 25 db
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
Alapanyag: Hidrofób akrilát UV filterrel
Műlencse víztartalma: min 3%
Optika típusa: Aszférikus aberráció mentes elülső és hátsó felszín
Optika átmérő: 5,8-6,0 mm között
Teljes külső átmérő (haptikával együtt): 12,5 mm
Haptika: Módosított „C” haptika 2 db pozicionálásra is alkalmas fenesztrációs lyukkal
Élkiképzés: 360 fokban körbefutó lépcsőzetes kialakítású éles perem
Anguláció: 0 Fok
A-constans (optikai biométer): 119,1
Refraktív index: nagyobb, mint 1,53
Szemlencse dioptria tartománya: Min. 0,0D - +34,0 D
Implantálás: lencsénként egyszer használatos injektorral
Implantálás sebmérete: 2,2 mm
A megajánlott műlencséhez ajánlattevőnek szükséges biztosítania az alábbi előírásoknak megfelelő, a
szürkehályog műtétekhez szükséges kézi műszereket.
A kézi műszerek árát a szemlencsék árában kérjük szerepeltetni.
S Storz Utrata csipesz 2 db
Storz Kolibri csipesz 2 db
Storz Paufique csomózó csipesz 2 db
Storz Y-Nucleus manipulátor/Chopper 2 db
Storz Iris horog/chopper 2 db
Storz Spatula 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Glistening-free (csillógásmentes) filterrel rendelkező alapanyag 20
2 Biconvex típusú optika 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 60
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
értékelés: adható pontszám: 1-10
ár: fordított arányosítás, minőségi szempontok: abszolút értékelés
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában rögzített kizáró okok
bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész tekintetében:
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Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint
kell igazolnia. Ennek megfelelően ajánlattevőnek a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatában kell benyújtania.
Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint
saját nyilatkozatot, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró
okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint, elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és lakóhelyének
bemutatásáról. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. §
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges
csatolni.
Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési
eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében
megkövetelt információkat.
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 – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is
szükséges).
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra. A kizáró okok fenn
nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. § rendelkezését. Valamennyi ajánlattevőnek már az
ajánlatában igazolni kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
M.1) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja
alapján a megajánlott termékek képpel ellátott termékleírását, vagy gyártói termékismertetőjét
(prospektusát), magyar nyelven.
A megajánlott termékekre vonatkozó, termékkódot is tartalmazó magyar nyelvű szakmai leírás csatolása
kötelező.
A termékleírásban feltüntetett adatoknál kérjük megjelölni, hogy a beadott prospektusok vagy egyéb
leírások hányadik oldalán szerepel az adott adat.
Amennyiben termékkód hiányában a termék leírást ajánlatkérő nem tudja egyértelműen beazonosítani,
úgy azt nem veszi figyelembe az ajánlat elbírálásakor!
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Valamennyi rész tekintetében:
M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a benyújtott termékleírás/prospektus alapján a megajánlott termék
nem felel meg maradéktalanul a II.2.4. pontokban található műszaki leírásban szereplő valamennyi
ajánlatkérői előírásnak.
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 mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő az egyedi megrendelések hiba és hiánymentes teljesítését követő 8 napon belül köteles
kiállítani a teljesítési igazolást. Ajánlattevő számláját ezen teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1),
(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése alapján történik, tekintettel a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a szakaszára. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén
Nyertes ajánlattevőt a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg (Ptk. 6:155. §).
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján jár el.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.
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:
Késedelmi kötbér késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének figyelembevételével naptári
naponként 0,5%, legfeljebb azonban az érintett áru-értékének 15%-, ha a késedelem meghaladná a 15
naptári napot, úgy Ajánlatkérő jogosult a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elállni.
Hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a hibával érintett termékek nettó értékének 10 % ugyanilyen
mértékű Ajánlatkérő által érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, amikor elállási jogát volt kénytelen
gyakorolni.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF.
Ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott
számlát fogadja be a Kbt. 27/A. § -al összhangban.
Jótállás 12 hónap.
A részletes szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fizetési 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
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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
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
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vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu. Az ajánlatnak az
ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az
EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b) – (1c) és (4)
bekezdését és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) 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
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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Értékelési szempontok: Az adott részeknél részletezve.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget jelen eljárásban nem alkalmazza.
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3) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani,
az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és
a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott
„Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a
regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
4) Az ajánlat összeállítása során ajánlattevőnek figyelemmel kell lenni az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. §,
12. § (1) bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 65. § (12) bekezdésében foglaltakra.
5) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint felhívja Ajánlattevők figyelmét,
hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéshez képest
szigorúbban állapítja meg.
6) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők cégszerűen aláírt megállapodását a
dokumentációban meghatározottak szerint, továbbá Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően az ajánlatban
csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell
terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében
az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében
eljárhat.
7) Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek a
cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát - amennyiben az az
adott gazdasági szereplő esetében értelmezhető - vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás
mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást.
8) Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. §-a.
9) Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.
10) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6)
bekezdése alapján Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött
ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes
ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor nyilatkoznia kell az átláthatóságról.
11) FAKSZ: Balassi János (01038)
12) Ajánlatkérő alkalmazza a 81. § (5) bekezdését.
13) Bontó feltétel: „Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a 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, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a
fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás
vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a
beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem
származhat.”
14.) Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy vállalja, hogy ajánlatkérő váratlanul jelentkező áruhiányai pótlására,
azonnali megrendeléseket, soron kívül, raktári készletből képes és a soron kívüli ügyintézés esetén a szállítást
maximum 2 munkanapos határidővel képes teljesíteni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Természettudományi Kutatóközpont (9738/2022)
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: Természettudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: 15329499243
Postai cím: Magyar tudósok Körútja 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Törcsváry Zsuzsanna
Telefon: +36 304980914
E-mail: kozbeszerzes@ttk.hu
Fax: +36 304980914
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ttk.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/EKR000664022022/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:
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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/EKR000664022022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás-fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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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:
Informatikai infrastruktúra
Hivatkozási szám: EKR000664022022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

743

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30234000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás eredményeként 1 db tároló bővítő eszköz és 1 db LTO-8 szalagos
mentőeszköz beszerzését kívánja megvalósítani az alábbiak szerint:
1) 1 db tároló bővítő eszköz 3.5” NLSAS merevlemezzel. (pl Eternus DX1/200 S4 vagy azzal egyenértékű) –
(tároló eszköz)
- Meglevő Eternus DX1/200 eszközhöz és az adminisztrációs rendszerhez való konfiguráció nélküli
kapcsolódás, ezekkel való zavartalan együttműködés
- 12 db 3.5” méretű HDD fogadására alkalmas eszköz
- 12 db 3.5” 8 TB NLSAS HDD, 7200 RPM, menetközbeni csatlakozási lehetőség
- 1 db 2.5m hosszúságú SAS csatlakozó kábel
2) 1 db LTO-8 szalagos mentőeszköz tartozékokkal (pl. Eternus LT20 S2 LTO Library vagy azzal
egyenértékű)-(mentőeszköz)
- Meglevő Eternus DX1/200 eszközhöz és az adminisztrációs rendszerhez való konfiguráció nélküli
kapcsolódás, ezekkel való zavartalan együttműködés
- Vezérlő: 1 db HH LTO-8 tape drive, hardver titkosítási képességgel
- 1 db SAS csatlakozó
- Legalább 8 kazetta hely
- Tárolási kapacitás natív/tömörített: 96 TB/240 TB
- Standard 19” rackszekrénybe szerelhetőség, a beszereléshez szükséges alkatrészekkel
- Maximális adatátvitel natív/tömörített: 1.1 / 2.7 TB/óra.
Ajánlatkérő kizárólag új, korábban üzembe nem helyezett, CE jelöléssel rendelkező eszközökre vonatkozó
ajánlatot fogad el, használt eszközökre nem tehető ajánlat. Ajánlattevő az eszköz CE minősítését igazoló
CE megfelelőségi nyilatkozatot a szállítással egyidejűleg köteles átadni Ajánlatkérő részére.
Ajánlattevő köteles a készüléket leszállítani, üzembe helyezni. A beszerezni kívánt eszközök részletes
specifikálását a Közbeszerzési Dokumentumok III. fejezete, a Műszaki leírás tartalmazza.
A műszaki leírásban/specifikációban meghatározott követelmények, feltételek az Ajánlatkérő minimális
előírásait tartalmazzák. Az ajánlatban ennél kedvezőbb jellemzőkkel bíró termékekre is tehető megajánlás.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáró szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak figyelembe vételével a jelen eljárást megindító felhívásban, vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való hivatkozás kizárólag a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása, a megnevezés megadása pedig csak
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a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével kell alátámasztania, megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ban említett
bizonyítási eszközök.
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 szállítandó eszközöknek 100%-ban kompatibilisnek kell
lenniük egymással mivel azok egy rendszerként, a rendszer egy-egy elemeként fognak majd üzemelni. A
maradéktalan kompatibilitás nem biztosítható a részekre történő ajánlattétel biztosítása esetében, ezért
Ajánlatkérő azt nem teszi lehetővé.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Informatikai infrastruktúra
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30234000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: HU-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás eredményeként 1 db tároló bővítő eszköz és 1 db LTO-8 szalagos
mentőeszköz beszerzését kívánja megvalósítani az alábbiak szerint:
1) 1 db tároló bővítő eszköz 3.5” NLSAS merevlemezzel. (pl Eternus DX1/200 S4 vagy azzal egyenértékű)
- Meglevő Eternus DX1/200 eszközhöz és az adminisztrációs rendszerhez való konfiguráció nélküli
kapcsolódás, ezekkel való zavartalan együttműködés
- 12 db 3.5” méretű HDD fogadására alkalmas eszköz
- 12 db 3.5” 8 TB NLSAS HDD, 7200 RPM, menetközbeni csatlakozási lehetőség
- 5 év NBD helyszíni garancia
- 1 db 2.5m hosszúságú SAS csatlakozó kábel
2) 1 db LTO-8 szalagos mentőeszköz tartozékokkal (pl. Eternus LT20 S2 LTO Library vagy azzal
egyenértékű)
- Meglevő Eternus DX1/200 eszközhöz és az adminisztrációs rendszerhez való konfiguráció nélküli
kapcsolódás, ezekkel való zavartalan együttműködés
- Vezérlő: 1 db HH LTO-8 tape drive, hardver titkosítási képességgel
- 1 db SAS csatlakozó
- Legalább 8 kazetta hely
- Tárolási kapacitás natív/tömörített: 96 TB/240 TB
- Standard 19” rackszekrénybe szerelhetőség, a beszereléshez szükséges alkatrészekkel
- Maximális adatátvitel natív/tömörített: 1.1 / 2.7 TB/óra.
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- 5 év NBD helyszíni garancia
A szállított tároló és mentő eszköznek 100%-ban kompatibilisnek kell lenniük egymással. Továbbá közös
menedzsment eszköznek kell tudnia menedzselni a mentő és tároló egységet. A tároló eszközöknek nagy
megbízhatóságú, tárolási kapacitásában skálázható, szerverek folyamatos működését biztosítónak kell
lenniük.
Ajánlattevő köteles biztosítani magyar vagy angol nyelvű használati utasítást vagy kézikönyvet minden
eszközhöz, valamint köteles az eszközöket leszállítani.
Ajánlatkérő kizárólag új, korábban üzembe nem helyezett, CE jelöléssel rendelkező eszközökre vonatkozó
ajánlatot fogad el, használt eszközökre nem tehető ajánlat. Ajánlattevő az eszköz CE minősítését igazoló
CE megfelelőségi nyilatkozatot a szállítással egyidejűleg köteles átadni Ajánlatkérő részére.
Ajánlattevő köteles a készüléket leszállítani, üzembe helyezni. A beszerezni kívánt eszközök részletes
specifikálását a Közbeszerzési Dokumentumok III. fejezete, a Műszaki leírás tartalmazza.
A műszaki leírásban/specifikációban meghatározott követelmények, feltételek az Ajánlatkérő minimális
előírásait tartalmazzák. Az ajánlatban ennél kedvezőbb jellemzőkkel bíró termékekre is tehető megajánlás.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáró szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak figyelembe vételével a jelen eljárást megindító felhívásban, vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való hivatkozás kizárólag a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása, a megnevezés megadása pedig csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével kell alátámasztania, megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ban említett
bizonyítási eszközök.
(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: 1. Nettó ajánlati ár (HUF-ban megadva) / 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: 120
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
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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) bekezdésének h)-k) és
m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását „a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a
10. § g) pont gb) alpontjában, valamint a 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint a Kbt.62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján benyújthatók
az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a
nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű
elektronikus másolata formájában.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatok keltezésével kapcsolatosan
ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét: A jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 62.
§ (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti,
hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás megindításának, másként a közbeszerzési eljárás kezdő
napjának. Ebből következően a becsatolt nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból
egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az eljárást megindító
felhívás VI.4) pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása
igazolására. A kizáró okok tekintetében közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján 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. A
kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét, hogy a 62. § (1) bekezdés
b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása esetén Ajánlattevők
élhetnek a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségével.
A Kbt. 114/A. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen,
és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy
ajánlattevők az igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (informatikai
eszközök forgalmazása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerű
nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében - adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakat.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés
teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (informatikai eszközök szállítása)
tekintetében összesen legalább nettó 5.000.000 HUF összegű - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A.§ alapján előírja, hogy
ajánlattevők az igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 (három) év legjelentősebb szállításait.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Korm. rendelet 23. §-a alapján
az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni az alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő fél) neve, címe,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe,
c) a szállítás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
d) a teljesítés ideje: kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal)
e) a szállítás mennyisége (darab)
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja értelmében a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § értelmében Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban vagy közös ajánlattevőként teljesítette, úgy
a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit
teljesítette.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattételi
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 (három) évben nem rendelkezik legalább 1 db
nagy megbízhatóságú, tárolási kapacitásában skálázható, szerverek folyamatos működését biztosító
tárolóegység és 1 db szalagos mentőeszköz szállítására vonatkozó referenciával.
Ajánlattevő jogosult több referenciával igazolni a megfelelőséget.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi szerződést biztosító
mellékkötelezettségeket köti ki:
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő
minden késedelmesen eltelt nap után a nettó szerződéses árnak az 1 %-a, de maximum 20%-a,
amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a nettó szerződéses ár 20 %-nak megfelelő összeget, úgy
Ajánlatkérőt elállási jog illeti meg.
Hibás teljesítés esetén, az Ajánlatkérő ugyanolyan értékű kötbért követelhet, mint a szállítás késedelme
esetén arra az időre, mely a hiba bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő szállításig eltelik.
Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses ár 20%-a.
Ajánlattevőnek a leszállított eszközök végleges üzembe helyezési jegyzőkönyvének dátumától számított
legalább 12 (tizenkettő) hónap jótállást, valamint a műszaki leírásban meghatározott 5 (öt) év jótállást kell
vállalnia.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján előleget nem nyújt.
A vételár megfizetése az alábbi részletekben történik:
- 1. részlet: a mentő eszköz (~ ellenérték 50 %-a) meghatározott teljesítési helyszínre történő szállítás után
a sikeres átadás-átvételi eljárást követően,
- 2. részlet: a tároló eszköz (~ ellenérték 50 %-a) meghatározott teljesítési helyszínre történő szállítása után
a sikeres átadás-átvételi eljárást követően (végszámla).
A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint történik. A szerződés ellenértéke az igazolt
teljesítést követően a nyertes ajánlattevő által a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számla
kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése
figyelembevétele mellett. A számla nem határidőben történő kiegyenlítése kapcsán irányadó a Ptk. 6:155
§ (1) bekezdése. A fizetésre vonatkozó részletszabályokat a szerződéstervezetek tartalmazzák. A pénzügyi
teljesítéssel összefüggő egyéb körülményekre a Kbt. 135. §-ban foglaltak az irányadók. Az elszámolás és
kifizetés pénzneme: HUF.
A Kbt. 27./A §-ában foglaltak alapján 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.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
A kifizetésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, Az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény. A részletes finanszírozási feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés
tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő, ill. nyertes közös ajánlattevők esetében kizárja gazdálkodó szervezet
létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

749

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
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)
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IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/24 (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: 2022/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan
beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR
az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott
ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve
azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők
részére - elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
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VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontja
alapján értékeli.
2. AK az eljárás eredményéről az összegezés EKR rendszeren keresztül történő megküldésével tájékoztatja az
ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát. A nyilatkozatot az EKR
rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges
tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat). A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap
kitöltésével kell megtenni.
5. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti
a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap
kitöltésével kell megtenni.
6. A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése
napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre
kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal
meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját
követő 10. napot követően kerül sor, kivéve a Kbt. 131. § (8) szerinti esetben.
7. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Halász Anita, lajstromszám: 00710.
8.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv., a
321/2015. (X. 30.) Korm. r. előírásai az irányadók.
9. Az ajánlati felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó.
10. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők), közülük az ajánlattételi határidő
lejárata után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt
az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek
és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös
ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.
11. AT a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titok (2018. évi LIV.
törvény 1. §) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
12. Bármely, az ajánlatban nem magyar forintban megadott összeg HUF-ra történő átváltásánál a benyújtott
ajánlat felolvasólapján szereplő dátum keltezése napján érvényes hivatalos, MNB deviza közép árfolyam irányadó.
13. Nem magyar nyelven benyújtott iratok ajánlattevői fordítása csatolandó az ajánlathoz.
14. A M1 pont szerinti alk. feltételek és ezek ig. módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
15. Csatolandó ajánlattevő nyilatkozata vagy gyártó által tett nyilatkozat arról, hogy a megajánlott termék
tekintetében forgalmazási jogosultsággal rendelkezik, valamint rendelkezik gyártói partneri minősítéssel.
16. Szintén csatoltandó az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozata, hogy a szállítandó eszközökre és a javításokhoz
megfelelő szakszervíz minősítéssel és kapacitással rendelkezik.
17. Az ajánlathoz szakmai ajánlat részeként csatolni kell a megajánlott termék magyar nyelvű gyártói/
forgalmazói termékleírását, vagy ha ilyen dokumentum nem létezik, a termék műszaki leírását cégszerű
nyilatkozatban. Ha a termékleírás/műszaki leírás idegen nyelven csatolják, úgy annak magyar nyelvű fordítása
is csatolandó. Ha a gyártói/forgalmazói termékleírás/műszaki leírás nem tartalmazza a műszaki leírásban foglalt
terméktulajdonságokat, a gyártó/forgalmazó által kiadott cégszerű nyilatkozat is csatolandó a terméktulajdonság
tekintetében. A termékleírás/műszaki leírás tartalmazza legalább a termék nevét, termékkódját (cikkszámát), a
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gyártó megnevezését, és mindazon információt, melyből az elvárt feltételeknek való megfelelés megállapítható.
Ajánlatkérő gyártói/forgalmazói termékleírás/műszaki leírás alatt az adott termék funkcionális és műszaki
paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. A termékleírás hitelességét Ajánlatkérő felhívására gyártótól
származó nyilatkozattal igazolni kell.
18. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)- (5) bekezdésében foglaltakat.
19. Nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés feltétele az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(Áht.) 50. § c) pontjára tekintettel, hogy nyertes ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(Nvt.) értelmében átlátható szervezetnek minősül. Erről a legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg nyilatkozni
köteles.
20. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja
szerinti eredménytelenségi okot.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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
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Zempléni Vízilabda Klub Egyesület (9811/2022)
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: Zempléni Vízilabda Klub Egyesület
Nemzeti azonosítószám: 18448674105
Postai cím: Eötvös Út 15
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei János Béla
Telefon: +36 709401799
E-mail: erdeijani@t-online.hu
Fax: +36 46320411
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://zvk.uw.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://zvk.uw.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/EKR000558352022/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:
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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/EKR000558352022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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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:
Sátoraljaújhely Városi Uszoda fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000558352022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sátoraljaújhely Városi Uszoda fejlesztése
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció 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
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 nem biztosít részajánlattételi lehetőséget,
tekintettel arra, hogy a beszerzés természete azt nem teszi lehetővé, a kivitelezés egyes részfolyamatai
szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a
többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető.
Részekre bontás nem indokolt. Kbt. 61. § (4) bek. szerint végzett vizsgálat alapján a beszerzés tárgyát
képező építési beruházás esetében a gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen több szerződés
megkötése.
A feladatok jellegéből adódóan egymással összefüggnek, részekre bontásuk nem lehetséges, az egyes
munkafolyamatokat eredményesen és hatékonyan csak összehangoltan lehet elvégezni. A feladatok
folyamatossága és az egyes feladatok egymással összefüggő volta indokolja a részajánlattétel kizárását. Az
egyes feladatok különböző vállalkozók által történő ellátása munkaszervezési szempontból gazdaságosan
és jó minőségben nem elvégezhető, továbbá a részajánlattétel biztosítása nem összeegyeztethető a
gazdasági ésszerűséggel.
Részajánlattétel esetén ajánlatkérő nem tudná megfelelően összehangolni az egyes feladatokat végző
vállalkozások tevékenységét sem időben, sem szakmailag. Emellett ajánlatkérő számára aránytalanul nagy
terhet jelentene a több vállalkozó közötti koordinációja, szakmai és pénzügyi adminisztrációja.
Ajánlatkérő a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva nem biztosítja a részekre történő
ajánlattételt.
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II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Sátoraljaújhely Városi Uszoda fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Balassi u. Hrsz:1175/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezett bővítmény:
Az uszodát használók az öltözőkön áthaladva juthatnak a medence térbe.
A medence térben kapott helyet egy szauna zuhanyzókkal, valamint az öltöző blokkon kívül külön
akadálymentes- női , valamint férfi wc.
A medence térben leválasztásra került:
- egy eszköz raktár, melyben a vízilabda sporthoz szükséges eszközök tárolása történik,
- valamint egy orvosi szoba.
A medence térből mindkét oldalsó udvarrészre ki lehet jutni üvegezett ajtókon.
Az udvar mindkét oldaláról lépcsőn lehet feljutni a napozó teraszra, mely lépcsők alatti tér kinti
eszközök raktározására szolgál.
A napozóterasz körbejárható, és remek betekintést nyújt az uszoda térbe.
ALTALANOS PARAMETEREK ES LEIRASOK A TERVEZETT EPITMENYRE VONATKOZOAN:
Telepites:
Előkert melysege: Nem valtozik
Oldalkertek:
• Kelet fele 7,21 m
• Nyugat fele 42 cm (Kialakult)
Hatsokert melysege: 1,71 m (Kialakult)
Az epulet parameterei:
Szintszam: pince, foldszint, tetőter
• Magassagok: Foldszinti belmagassag 3,00 m, 6,85 m
• Mertekado szintmagassag: +- 0,00 m / Tervezett Foldszinti padlovonal /
• Attika magassag +8,50 m
• Gerincmagassag meglevő epuleten: +13,92 m, 12,18 m meglevő epulet
• Tetőidom: Meglevő ep.:Tagolt nyeregtető tornyokkal, Toldalekon: lapos
• tető
• Brutto alapterulet: (Meglevő:314,3 m2)+(Toldalek: 116,7 m2)+(Toldalek: 1501m2)
• =1932 m2
• Hasznos alapterulet: Pince: 241,61m2 + Foldszint fejepulet: 370,35 m2 + Foldszinti
• toldalek: 1432,67 m2 + Tetőter: 237,19 m2 = 2281,82 m2
• Ingatlan alapterulete: 3887 m2
• Ingatlan beepitettsege tervezetten: 49,70%
• Epitmeny magassaga: 4,93 m
OPCIONALIS TETELEK
1. Parkoló kialakítása külön ingatlanon
2. Egyéb épület környezetéhez tartozó munkák
2.1.Épület előtti tér térburkolása
2.2. Áttört kerítés
2.3. Zajvédő fal
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2.4. Parkosítás ingatlanon belül
3. Új váró építése
4. Napelemes rendszer kiépítése
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki
tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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 M.1.a. alk. köv.-re bemutatott szakembernek az MV-É (vagy azzal egyenértékű)
jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata
(hó., min . 0, max. 60) 5
2 M.1.b.alk. köv.-re bemutatott szakembernek az MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hó., min . 0,
max. 60) 5
3 M.1.c.alk. köv.-re bemutatott szakembernek az MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hó., min . 0,
max. 60) 5
4 Többletjótállás időtartama a kötelezően előírt 48 hónapon felül (hónap,min.0 hónap, max. 36 hónap): 5
5 Veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartása (igen / nem) 5
6 Az építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen / nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 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: 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
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Opciók igen
Opciók leírása: OPCIONALIS TETELEK
1. Parkoló kialakítása külön ingatlanon
2. Egyéb épület környezetéhez tartozó munkák
2.1.Épület előtti tér térburkolása
2.2. Áttört kerítés
2.3. Zajvédő fal
2.4. Parkosítás ingatlanon belül
3. Új váró építése
4. Napelemes rendszer kiépítése
Az opciós tételek pontos mennyiségét a Közbeszerzési dokumentáció, illetve az annak részét képező
műszaki dokumentumok tartalmazzák.
Nettó ajánlati ár, mint részszempont (súlyszám: 70) bontása:
Nettó ajánlati ár az alapmennyiség kivitelezési munkáira (súlyszám: 50).
Nettó ajánlati ár az opciós mennyiség kivitelezési munkáira (súlyszám: 5-5-5-5).
Ajánlatkérő az opciós részek bármelyikének megrendelésére vonatkozó jogával a szerződés
hatálybalépését követő 12 hónapon belül élhet.
Az opciós részek bármelyikének megrendelésének feltétele, hogy Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli értesítése
az opciós jog gyakorlására vonatkozóan Nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön.
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.
Ajánlatkérő az opciós rész bármelyikének megrendelését megelőzően legalább 10 munkanappal értesíti
Nyertes ajánlattevőt.
Az opciós rész megrendelésével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési
jogosultsága nincs.
Az opciós rész ajánlatkérő általi megrendelése olyan előre látható és ismert módosítás a Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja alapján, mely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
Opciós rész kötbérterhes befejezési határideje: megrendeléstől számított 12 hónap.
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 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró
okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) alpontja
szerinti kizáró ok hiányát 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) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni.
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját
a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 7. §-a 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, figyelemmel a Kbt. 114.§ (2) bekezdés rendelkezéseire.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az
Ajánlattevő felel.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében 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.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők (GSZ) figyelmét: A Kbt. 69. § (11a) bekezdés rendelkezése
alkalmazandó!
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban
az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,
hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő
attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési
eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott
esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) és j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem
állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban
meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az AT (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia
kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását (321/2015.
(X.30.) Kr. 17. § (1a)).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt.
65. § (1) bekezdés c) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdésének a) pontja
alapján, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alkalmazásával az ajánlattevőnek,
illetve a kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek az az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében kell szerepelnie.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére,
amennyiben a 2014/ 24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban szerepel vagy a
hivatkozott mellékletben foglalt követelményeknek megfelel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő nem köteles dokumentumot csatolni az ajánlathoz, Ajánlatkérő ellenőrzi a kivitelezői
névjegyzékben szereplés tényét a https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php? frame=Search# oldalon.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén igazolás benyújtása a nyilvántartásban szereplés
tényéről.
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nyilatkozat szerinti igazolás (ajánlat benyújtásakor):
Az alk. követelmények előzetes igazolása során a nyilatkozatot az AT az EKR rendszerben AK által
előkészített elektronikus űrlap kitöltésével tudja megtenni.
Tételes igazolás (felhívásra):
AT az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatkérő Kbt. 69. §
szerinti felhívására köteles benyújtani (utólagos igazolás).
A fentiekre tekintettel AT az utólagos igazolás körében a gazd. és pénzügyi alkalmasságát az alábbi
dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
P.1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontjának megfelelően - az ATnek be kell nyújtania
az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, továbbá a közbeszerzés tárgyából (épület építése
és/vagy bővítése és/vagy felújítása) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát,
attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Ha AT a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett 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 az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ha AT a P/1. pont szerinti árbevételi adatot azért nem tudja AK által előírt teljes időszakra vonatkozóan
megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének
megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazd.
szereplők vonatkozásában az AK nem határoz meg a minden ajánlattevő tekintetében irányadótól eltérő
árbevételi követelményt.
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. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe tartozó teljes és közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel
alkalmassági követelmény esetében a közös AT-k az adott alkalmassági követelménynek akár együttesen,
tehát közösen is megfelelhetnek. Ez az árbevételek tekintetében azt jelenti, hogy a közös AT-k vizsgált
időszakra vonatkozó árbevételeinek értéke összeadódik.
Az előírt alk. követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva
is megfelelhetnek, azzal, hogy ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait AT a gazd. és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel AK-t az AT
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért (Kbt. 65. §
(8)).
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdésében, a Kbt. 114. § (2) bekezdésében továbbá
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltakra
P.2. AT – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára – a 321/2015. (X. 30.) 19. § (1) bekezdés a) pontja
szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az alábbiak szerint:
- pénzintézet által vezetett számlák számlaszámai
- mióta vezeti az ajánlattevő számláját
- számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 éven (24 hónapon) belül
előfordult-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás, ha igen milyen időtartamban, attól függően,
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hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
A „sorban állás” kitétel alatt AK a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére tekintettel az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók
(felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK
– ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül
vélelmezi.
A pénzügyi intézménynek a vizsgált 24 hónapon belül már megszűnt számlák vonatkozásában is
nyilatkoznia kell. AT-nek, kapacitást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell valamennyi az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben fennálló vagy ezen időszakban megszűnt pénzforgalmi
számlájáról is.
A Kbt. 65. § (6) bek alapján a P1 pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös AT-k egyike felel
meg.
P.3.
Csatolni kell a Korm. r. 19.§(1) bek. b) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 3 üzleti évre
vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját.
a) Ha kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető beszámoló adatait AK ellenőrzi,
mely esetben annak benyújtása nem kötelező.
b) Ha AT azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált időszak kezdete
után kezdte meg működését, úgy a Kr.19. § (2) bekezdése alapján alkalmasságát a működési ideje alatt a
közb. tárgyából származó - ÁFA nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
c)Amennyiben AT az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a beszámoló ill. az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, a Kr. 19.§ (3) bek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös
ajánlattevő), ha a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel jelen eljárást
megindító felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, a teljes
nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 500 millió forint összeget, míg a közbeszerzés tárgyából
(épület építése és/vagy bővítése és/vagy felújítása) származó nettó árbevétele nem éri el a nettó 250 millió
forintot.
Az ajánlattevő gazdasági szereplőknek mind a két feltételnek meg kell felelniük; tehát Ajánlatkérő
konjunktív feltételként és nem vagylagosan írta elő a hivatkozott feltételeknek való megfelelést.
Ajánlatkérő ugyanakkor felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság körébe tartozó teljes és közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel alkalmassági
követelmény esetében a közös ajánlattevők az adott alkalmassági követelménynek akár együttesen, tehát
közösen is megfelelhetnek. Ez az árbevételek tekintetében azt jelenti, hogy a közös ajánlattevők vizsgált
időszakra vonatkozó árbevételeinek értéke összeadódik.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,
azzal, hogy ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
P.2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint
bármelyik, a jelen felhívás feladása napján fennálló pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
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Alkalmatlan az ajánlattevő továbbá, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma
szerint bármelyik, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) megszűnt
pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
Sorba állítás alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottakat érti.
P.3
Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha saját vagy jogelődje adózott eredménye az ajánlati
felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó 3 üzleti év adózott eredménye több, mint 1 évben
negatív volt.
Nem minősül „negatív”-nak az adózott eredmény, amennyiben annak értéke „pozitív” vagy nulla.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdése szerinti esetben - vizsgálta időszak után kezdte
meg működését - alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(magasépítési tevékenységből) származó nettó árbevétele nem éri el a nettó 250 millió forintot.
A P.3. pont szerinti alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a
gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös
ajánlattevők egyike – teljes mértékben – megfelel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1.
Nyilatkozat szerinti igazolás (ajánlat benyújtásakor): Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása
során a nyilatkozatot az Ajánlattevő az EKR rendszerben Ajánlatkérő által előkészített elektronikus űrlap
kitöltésével tudja megtenni.
Tételes igazolás (felhívásra), hivatkozva a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára
(AT-nek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolása építési
beruházás esetében előírható azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.)
Amennyiben az adott szakember rendelkezik az M.1.a, M.1.b. és M.1.c. pontban előírt jogosultsággal, úgy
- az adott szakember jogosultságát megállapító határozat egyszerű másolata
vagy
- nyilatkozat a kamarai nyilvántartási számáról, amely alapján Ajánlatkérő ellenőrzi a jogosultság meglétét
a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus
névjegyzékében.
A szakemberek, amennyiben a fentiek szerint az ajánlattétel időpontjában rendelkeznek az előírt
jogosultsággal, úgy nyilatkozatban v. a szakmai önéletrajzban a szakember kamarai száma mellett a
jogosultság megszerzésének első időpontját is szükséges feltüntetni.
Amennyiben az adott szakember nem rendelkezik az M.1.a., M.1.b. és M.1.c. pontban előírt jogosultsággal,
úgy
- az adott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza amelyből egyértelműen kiolvasható
szakmai tapasztalat megléte (időben párhuzamos tapasztalatok nem adódnak össze) és az alk.
minimumkövetelményeknek való megfelelés, valamint csatolja a végzettséget, képzettséget igazoló
okiratok egyszerű másolata
AT akár nyilatkozik, akár igazolja a szakember meglétét, csatolnia kell továbbá a szakember tárgyi
munkára rendelkezésre állási nyilatkozatát a szakember által aláírva, az önéletrajzában, vagy külön
dokumentumban.
Egy szakember mind a három alkalmassági feltétel tekintetében megajánlható.
Minősített ATk tekintetében a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint jár el AK.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
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Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
AK felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója az alvállalkozókkal
kapcsolatos egyes kérdésekről.
Az ajánlathoz csatolni kell 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ra, a Kbt. 65. § (12)-re valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére
is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdésében, a Kbt. 114. § (2) bekezdésében
továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltakra.
M.2.
Nyilatkozat szerinti igazolás (ajánlat benyújtásakor): Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása
során a nyilatkozatot az Ajánlattevő az EKR rendszerben Ajánlatkérő által előkészített elektronikus űrlap
kitöltésével tudja megtenni.
Tételes igazolás (felhívásra): a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
referencia-követelménynek való megfelelést a Kr. 23. §-a alapján a Kr. 22. § (3) bekezdésben
meghatározott módon kell igazolni: AT az alkalmasságát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással
kell igazolnia. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a
teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak
alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolásban meg kell adni
a szerződéskötő másik fél nevét, címét,
az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét,
a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban,
a teljesítés helyét, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum
követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak
oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia
elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.
AK szintén felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlathoz csatolni kell 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 szerz.
teljesítésének időtartama alatt.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ra, a Kbt. 65. § (12)-re valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdésében, a Kbt. 114. § (2) bekezdésében továbbá
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem
rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:
M.1.a. egy fő szakember, aki a 266/2013. Korm. r. 1.sz.melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1.
rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak
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megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
M.1.b. legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” felelős műszaki vezetői jogosultsággal,
vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai
gyakorlattal rendelkezik
M.1.c. legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” felelős műszaki vezetői jogosultsággal,
vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai
gyakorlattal rendelkezik
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot
igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Kbt. 65. § (6) (7) (9), (11)
bekezdése alkalmazandó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésnek megfelelően az előírt műszaki, ill. szakmai alkalmassági követelménynek a
közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa a jelen felhívás III.1.3)
M.1. pontja tekintetében bemutatott szakember a fentiek szerinti érvényes jogosultsággal legkésőbb a
szerződés megkötéséig e fog.
A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.
131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került - a második
legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést
Kbt. 65. § (6) (7) (9), (11) bekezdése alkalmazandó.
M.2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60
hónapban teljesített
• Legalább 1000 m2 hasznos alapterületű közhasználatú építmény építésére vagy felújítására vagy
bővítésére vonatkozó referenciával, amely tartalmaz tömegtartózkodásra alkalmas helyiséget is.
Fogalmak:
• Közhasználatú építmény: 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 9.
• Tömegtartózkodásra alkalmas helyiség: 253/1997. ( XII.20. ) Korm.rendelet 1.sz. melléklet 131., 132. pont
Ezen alkalmassági követelmény legfeljebb három szerződéssel is teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint 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) 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 szerződéses,
előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalásnak a referenciákra
vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a
szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
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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 teljes nettó vállalkozási díj 1%/nap.
A késedelmi kötbér maximum 20 napig kerül felszámításra, ezt követően az AK jogosult a szerződéstől
egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani. A késedelmi kötbér a meghiúsulási kötbérrel
együtt nem kerül érvényesítésre. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozási díj 25 %-a.
Hibás teljesítés: a hibás teljesítéssel érintett rész Megrendelő műszaki ellenőre által megállapított nettó
értékének az 5,00%-a, max. 3 alkalommal.
A Vállalkozó abban az esetben, ha a 5.-és 6. értékelési szempontra tett valamely megajánlását/vállalását
nem tudja betartani, súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben nettó 100.000,- összegű hibás
teljesítési kötbért köteles fizetni megrendelő részére a hiba fennállásának minden megkezdett napja után
naptári naponként.
Megrendelő – érdekmúlás bizonyítása nélkül – jogosult a szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú
nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni és Vállalkozó felé a meghiúsulási
kötbért érvényesíteni akkor is, ha a 5.-és 6. értékelési szempontra tett valamely megajánlása/vállalása
tekintetében a Vállalkozó 20 napot elérő (az 5. és 6. értékelési szempont szerint külön-külön számolva a 20
napot) vagy azt meghaladó késedelembe esik olyan okból, amiért Vállalkozó felelős.
Jótállás: Ajánlatkérő által meghatározott 48 hónap kötelező jótállási időtartam és a vállalt többletjótállás.
A jótállási időszak kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás
keltétől kell számítani.
Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5%-a
Jótállási biztosíték: nettó vállalkozói díj 5%-a
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 134. § (5) bekezdésére: Kbt. 134. § (5) „A (4) bekezdés szerinti biztosíték
határidőre történő nyújtására vonatkozóan igazolás vagy nyilatkozat a közbeszerzési eljárásban nem
kérhető.”
AK hivatkozik a Ptk. 6:187. § (1)-(2) bek.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számla ellenértékét AK a Ptk. 6:130. §-a szerint átutalással egyenlíti ki.
A pénzügyi ellenszolg. teljesítése során alkalmazandók különösen: a Kbt. 135. § (1) és (3) valmint (5)-(6)
bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1)-(3) bekezdése, 31. § -a, illetve 32/A.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
Az ÁFA megfizetésének rendjét és annak mértékét a teljesítéskor hatályos jogszabályok szerint kell
meghatározni.
Előleg: szerz.-ben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értékének legfeljebb 20 %-a (Kbt. 135. § (8)), amely
az utolsó 4 részszámlából arányosan kerül elszámolásra.
AK részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy Vállalkozónak a teljesítés során 10 számla (ideértve a
végszámlát is, de az előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
1. részszámla: Vállalkozó az részszámla kiállítására legalább 10%-os műszaki készültségi foknál, a nettó
vállalkozói díj 10%-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően
jogosult;
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2. részszámla: Vállalkozó a részszámla kiállítására legalább 20%-os műszaki készültségi foknál, a nettó
vállalkozói díj 10%-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően
jogosult.
3. részszámla: Vállalkozó a részszámla kiállítására legalább 30%-os műszaki készültségi foknál, a nettó
vállalkozói díj 10%-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően
jogosult.
4. részszámla: Vállalkozó a részszámla kiállítására legalább 40 %-os műszaki készültségi foknál a nettó
vállalkozói díj 10 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően
jogosult.
5. részszámla: Vállalkozó a részszámla kiállítására legalább 50 %-os műszaki készültségi foknál a nettó
vállalkozói díj 10 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően
jogosult.
6. részszámla: Vállalkozó a részszámla kiállítására legalább 60 %-os műszaki készültségi foknál a nettó
vállalkozói díj 10 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően
jogosult.
7. részszámla: Vállalkozó a részszámla kiállítására legalább 70 %-os műszaki készültségi foknál a nettó
vállalkozói díj 10 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően
jogosult.
8. részszámla: Vállalkozó a részszámla kiállítására legalább 80 %-os műszaki készültségi foknál a nettó
vállalkozói díj 10 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően
jogosult.
9. részszámla: Vállalkozó a részszámla kiállítására legalább 90 %-os műszaki készültségi foknál a nettó
vállalkozói díj 10 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően
jogosult.
10. végszámla: Vállalkozó a végszámla kiállítására 100%-os készültségi foknál, sikeres műszaki átadásátvétel lezárását követően a nettó vállalkozói díj fennmaradó 10%-ról, az érintett munkarészekre
vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
Opciók: opciós mennyiségenként 1-1 számla nyújtható be (összesen legfeljebb 4 db).
Számlák benyújtása: a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően. A számlák benyújtásának
szükséges feltétele a műszaki ellenőr általi ellenjegyzése.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla a Kbt. és a Ptk. szerinti határidőben kerül
kiegyenlítésre utófinanszírozás keretében, a Kbt., a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, az AK által ennek elismeréseként kiállított
teljesítési igazolás alapján helyesen kiállított számla kézhezvételét követően átutalással - Ft-ban - kerül
kiegyenlítésre.
Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk. 6:155. (1) bekezdése szerinti mértékű és a késedelem időtartamához
igazodó késedelmi kamatot fizet.
A MÁK működési rendjéből adódó késedelem az AK-ne nem róható fel.
Részletek: dok.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó
szervezet létrehozását (projekttársaság).
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.1.7. pont szerint
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
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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: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az elektronikus bontás szabályai a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15.§ szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül nyújtható be.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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: Jelen beruházásban
a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárásként került
lefolytatásra. A vállalkozási szerződés akkor lép hatályba, amikor a vállalkozói díj kiegyenlítéséhez
szükséges fedezet az Megrendelő rendelkezésére áll. A fedezet rendelkezésre állásáról Megrendelő a
Vállalkozót írásban értesíti. A szerződés hatályba lépésének napja mindezek alapján az a nap, amikor az
értesítés átvételével Vállalkozó tudomására jut, hogy Megrendelő részére a fedezet rendelkezésre áll.
Amennyiben a támogatási szerződés módosítás kézhezvétele nem történik meg a tárgyi kivitelezési
munkák tervezett kezdési időpontjáig, úgy Megrendelő dönthet jelen szerződés hatálybalépéséről,
melyről Vállalkozót írásban értesíti.
Amennyiben a Vállalkozási szerződés az írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldésétől
számított 180 napon belül nem lép hatályba, úgy szerződő felek mentesülnek a kötelemtől.
Az opció lehívása ilyen típusú feltételhez már nem kötött, az kizárólag az alapmennyiségre vonatkozik.
Amennyiben a szerződés hatályba lép az alapmennyiség tekintetében, akkor az opció fenti feltételhez
nem kötött, az opció lehívásának egyéb feltételei a felhívásban és a szerződésben rögzítésre kerültek.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 10.000.000,-Ft
A befizetés helye: OTP NyRt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11734138-20016131-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték teljesítését, abban
az esetben, amennyiben az nem befizetéssel/átutalással történt, az igazoló dokumentum ajánlathoz
történő csatolásával.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
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VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1.-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás; 5.-6. értékelési szempont: pontkiosztás; 7. értékelési
szempont: „ajánlati ár”: fordított arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK nem alkalmazza a Kbt. 33. § (1) bekezdését és 114. § (11) bekezdését.
2. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek. rendelkezéseit, és a Kbt. 75. (2) bek. e) pontját.
3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli.
4. Irányadó idő: A felhívásban és a közb. dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő . (CET)
5. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
6. A Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű AT nyertessége esetén köteles a szerződéshez arra
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
7. A kommunikáció és bontás az EKR-ben történik.
8. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § rendelkezésére valamint az eljárás feltételes jellegére tekintettel, a
nyertes AT-nek legkésőbb a szerz. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkeznie kell az AK által előírt
mértékű és terjedelmű, a munka jellegének megfelelő, ÉPSZER (CAR) biztosítással kell rendelkeznie.
Az AK által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás:
250.000.000,- HUF/kár és legalább
750.000.000.- HUF/év.
9. Egyenértékű megajánlás esetén AT köteles kétséget kizárólag igazolni, hogy a megajánlott termék megfelel az
AK által
meghatározott szakmai minimumkövetelményeknek.
10. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Tóth Gergely, 3530 Miskolc, Rákóczi F. u. 14. 1/5. , nyilvántartási szám: 00523,
telefon: + 36 46 320 411, email cím: tothgergely @jtkiroda.hu.
11. AK biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az eljárás folyamán a
kapcsolattartás és a különböző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás , bontási jegyzőkönyv stb.) megküldése az
EKR-en történik.
12. AK előírja a már ismert alvállalkozók ajánlatban történő megnevezését
13. Amennyiben a dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, azok alkalmazását az
AK - figyelemmel a Kbt. 57 § (1) bekezdés b) pontjára - kizárólag ajánlja. AT-nek ajánlatukhoz csatolni kell:
AT köteles az ajánlatához csatolni az egyéb közb. dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetéseket
kitöltve. Az ebben foglalt táblázat nettó ajánlati összáraiban foglalt árak összegei képezik az értékelés tárgyát adó
nettó ajánlati árat.
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14. AK csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 79. § (2)
bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
15. AT-nek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar
fordításban kell ajánlatához csatolni. AK elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi
fordítását. A fordításban elkövetett hibákért az AT felel. AK a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
16. Tájékozódási kötelezettség: AT-nek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó kötelezettségekről.
17. AK az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
18. AK helyszíni bejárást tart, időpontja: 2022. május 18. 10.00 óra; találkozás a kivitelezés helyszínén, a
főbejáratnál.
19. A II.2.7. pont szerinti szerződéses időtartam (18 hónap) az átadás átvételi eljárás időtartamát is tartalmazza,
azaz a
Váll. teljesítésének véghatárideje a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének időpontja, aminek
legkésőbbi határideje a munkaterület átadását követő 18 hónap.
20. Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni az ajánlatban.
21. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos
egyéb előírásokat az EKR rendelet 11. §-a, és a Kbt. 40-41.§-ai tartalmaznak.
22.Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint.
23. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11. § (1) bekezdés
alapján
elektronikus űrlap kitöltésével történik.
24. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges nyilatkozatokat is csatolni
kell.
25. Részletes feltételek a dokumentációban
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/15 (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
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Zirci Járás Önkormányzati Társulása (9566/2022)
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: Zirci Járás Önkormányzati Társulása
Nemzeti azonosítószám: 15589284119
Postai cím: Március 15. Tér 1
Város: Zirc
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ottó Péter elnök
Telefon: +36 88593705
E-mail: tarsulas@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) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000440622022/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:
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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/EKR000440622022/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) 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
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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 a zirci járásban
Hivatkozási szám: EKR000440622022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

773

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Zirci Járás Önkormányzati Társulása területén központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása:
Központi orvosi ügyelet ellátása a Zirci Járás Önkormányzati Társulását alkotó önkormányzatok
(Bakonybél, Bakonynána, Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Borzavár, Nagyesztergár, Csetény, Csesznek,
Dudar, Lókút, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Zirc) illetékességi területén 24 hónapos időtartam alatt.
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 orvosi ügyeleti ellátási szolgáltatást nem lehet részekre
bontani a szolgáltatással érintett feladatok egymással összefüggő jellegére tekintettel. Nem valósítható
meg sem a területi, sem az egészségügyi tevékenység szerinti feladatmegbontás, különös tekintettel a
területi és a lakosságszám szerinti összetettségre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Központi orvosi ügyelet ellátása a zirci járásban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79625000-1

További tárgyak:

85121000-3
85141000-9

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Az ajánlatkérő által a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (8420 Zirc,
József A. u.17-19.) épületében biztosított orvosi rendelő és a hozzá tartozó helyiségei
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zirci Járás Önkormányzati Társulása területén központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása:
Központi orvosi ügyelet ellátása zirci működési központtal a Zirci Járás Önkormányzati Társulását alkotó
önkormányzatok (Bakonybél, Bakonynána, Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Borzavár, Nagyesztergár,
Csetény, Csesznek, Dudar, Lókút, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Zirc) illetékességi területén 24
hónapos időtartam alatt.
Az ellátandó lakosságszám összesen: 19 047 fő ± 5 % (19047 fő a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő (a
továbbiakban: NEAK) 2021. június 1-jei adatai alapján). A létszámadat tekintetében mindenkor a NEAK felé
lejelentett adat az irányadó, amely minden év május 31. napjával aktualizálásra kerül.
Ajánlattevő a szolgáltatást a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és
a 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelően, illetve az ide vonatkozó, mindenkor
hatályos egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles nyújtani. A szolgáltatást munkanapokon
a napi rendelések befejezése után 16:00 órától másnap reggel 8:00 óráig, a munkaszüneti, szabad- és
ünnepnapokon pedig reggel 8:00 órától másnap reggel 8:00 óráig szükséges biztosítania.
Ajánlattevő köteles diszpécserszolgálatot kialakítani és működtetni.
Elvárt minimális személyi feltételek:
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben
előírt feltételekkel rendelkező 1 fő szakorvos/nem szakorvos (alkalmazható a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet
alapján orvosi felügyelet biztosítása mellett 1 fő mentőtiszt vagy 1 fő okleveles kiterjesztett hatáskörű
ápoló is);
- 1 fő ápoló;
- 1 fő gépkocsivezető, akinek megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű vezetésére jogosító PÁV
(Pályaalkalmassági) vizsgával kell rendelkeznie.
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező szakmai fejezetben találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M1. alkalmassági feltétel szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő
szakorvos/nem szakorvos [4/2000. (II. 25.) EüM rend. előírt felt-kel] sürgősségi betegellátásban szerzett
tapasztalata (hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Kiegészítő finanszírozási díj (nettó HUF/hó) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés egy alkalommal, legfeljebb további 12 hónappal hosszabbítható
meg.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
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Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa valamennyi részszempont esetében:
alsó határa: 0 pont
felső határa: 10 pont
0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.
1. részszempontnál:
Ajánlatkérő relatív értékelési módszerrel – az arányosítás módszerével – állapítja meg az adott ajánlat
adott vizsgálati elemére kapott pontszámát.
Egyenes arányosítás. A legjobb, a mind közül legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum
pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma egyenes arányosítással kerül meghatározásra az alábbiak
szerint:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P= (Avizsgált / Alegjobb) * (Pmax − Pmin) + Pmin
Az 1. részszempont esetében az ajánlati elemek legkedvezőbb szintje, melyre és melynél kedvezőbb
megajánlásra a maximum pontszámot kapja az ajánlattevő: 48 hónap. Az ajánlati elemek
legkedvezőtlenebb szintje, melyre a minimum pontszámot kapja az ajánlattevő: 0 hónap.
2. részszempontnál:
Ajánlatkérő relatív értékelési módszerrel – az arányosítás módszerével – állapítja meg az adott ajánlat
adott vizsgálati elemére kapott pontszámát.
Fordított arányosítás. A legjobb, a mind közül a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a
maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül meghatározásra az
alábbiak szerint:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P= (Alegjobb / Avizsgált) * (Pmax - Pmin) + Pmin
Ajánlatkérő az értékelést két tizedes jegyig a kerekítés szabályainak megfelelően végzi el.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és
ajánlata érvényes.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjai szerinti
kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet részéről a kizáró ok az eljárás során következik be, ajánlatkérőnek a Kbt.
74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ki kell zárnia az eljárásból.
Öntisztázásra a Kbt. 64. §-ának (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint van lehetőség.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása tekintetében a Kbt. 114.
§ (2) bekezdését alkalmazza.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fent előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. §
szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák
az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az
ajánlattevő felel. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában, hogy az érintett gazdasági szereplő(k)
tekintetében nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi. 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 a gazdasági szereplő
ajánlatában 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.
Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban
meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták,
és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az ajánlattevő fentiek szerinti nyilatkozatának
tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását.
A Kbt. 69. § alapján igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az ajánlatkérő
ellenőrzi a kizáró okok hiányát a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok alapján.
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 a tárgyi közbeszerzési eljárás során nem
határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása
tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdését alkalmazza.
Ajánlattevő ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az
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alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó dokumentumokat
az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
M1. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember megnevezése, végzettsége, képzettsége, szakmai
tapasztalata ismertetése [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont] az alábbiak szerint:
a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata és saját kezű aláírásával ellátott szakmai önéletrajza,
mely egyértelműen igazolja az előírt alkalmassági feltétel teljesülését, így tartalmazza: a szakember
tapasztalata szempontjából releváns adatokat (az elvégzett szakmai referenciamunkáinak és az általa
annak során ellátott tevékenység ismertetését, az elvégzett tevékenység kezdő és befejező idejét (év,
hónap pontossággal), az ajánlattétel időpontjában fennálló jogviszonyát.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek az alkalmassági
követelményeknek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell
jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ez esetben 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.
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 a gazdasági szereplő ajánlatában 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.
M2. Az ajánlattevő - eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legjelentősebb
referenciamunkáinak ismertetése [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont],
amely tartalmazza a szerződést kötő másik fél megnevezését, az referencia tárgyát, mennyiségét, a
teljesítés idejét (kezdő és befejező dátumát legalább év és hónap megjelölésével), a teljesítés helyét és
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben
az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie
kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Igazolási mód: Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával,
vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni
kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő kizárólag a referenciamunkának az
alkalmasságot igazolni kívánóra eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való
megfelelés vizsgálata során. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a
referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult
meg. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat
veszi figyelembe. Az előírt referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetők.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1
fő szakorvos/nem szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II. 25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelő] teljesítésbe bevonásra kerülő
szakemberrel.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított legfeljebb három évben legalább 1 db olyan önálló központi orvosi ügyeleti szolgáltatásra
vonatkozó referenciával, amelyet legalább 12 hónapos teljesített időtartamú volt.
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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:
Nyertes ajánlattevő késedelmi, meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér vállalására köteles az alábbiak és a
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint:
Ajánlattevő késedelmi kötbért köteles vállalni, amelynek mértéke a nettó havi ellenszolgáltatás (Kiegészítő
finanszírozási díj egy hónapra eső teljes összege, az ügyeleti szolgáltatással érintett teljes lakosság
létszáma szerint) 0,25%-a naptári naponként, de legfeljebb a nettó havi ellenszolgáltatás 10 %-a. 40
naptári napot meghaladó késedelem esetén ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni.
Nyertes ajánlattevő kötelessége a mulasztása miatt keletkezett kár helyreállítása. A nyertes ajánlattevő
a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, melyért
felelős, bármely a szerződésből fakadó kötelezettségét hibásan teljesíti (megszegi a szerződést). A hibás
teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett, megkezdett naptári naponként a hiba kijavításáig
a késedelmi kötbér vonatkozásában irányadó nettó ellenszolgáltatás 1 %-ának megfelelő összeg. A hibás
teljesítési kötbér maximális mértéke a nettó ellenszolgáltatása 30 %-a.
Az ajánlatkérő a késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér maximális mértékének elérése esetén jogosult
elállásra és
érvényesítheti a meghiúsulási kötbér iránti igényét.
A hibás teljesítési és késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a nyertes ajánlattevőt a teljesítés
kötelezettsége alól.
Meghiúsulási kötbér mértéke az eredeti szerződéses időszakból még hátralévő időszakra járó nettó
ellenszolgáltatás 30%-a.
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
A részletes szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
A finanszírozás a NEAK finanszírozásából és az ajánlatkérő által biztosított kiegészítő finanszírozásból
történik. A nyertes ajánlattevőnek az ügyeleti szolgáltatást a NEAK által finanszírozott formában szükséges
nyújtania, vagyis a szolgáltatás finanszírozására közvetlenül a NEAK-kal kell szerződést kötnie a 43/1999.
(III.3.) Korm. rendelet alapján. Ajánlatkérő a NEAK általi finanszírozás előfinanszírozását nem biztosítja.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít a nyertes ajánlattevőnek.
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az
elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló
írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Nyertes ajánlattevő havonta egy darab számla benyújtására jogosult az Ajánlatkérő felé az előző
hónapban elvégzett feladatok teljesítése után, a teljesítésigazolás kiállítását követően.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére valamennyi számla vonatkozásában a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései,
valamint a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (11) bekezdései alapján a számla kézhezvételétől számított harminc
napon belül kerül sor.
Az ellenérték kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok alapján:
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
- a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet alapítását az ajánlattevő és a közös ajánlattevők vonatkozásában
is.
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: 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet sürgősségi betegellátás (szakmakód: 4601) személyi feltételei, valamint a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében
előírt feltételeknek megfelelő képzettség.
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
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
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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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (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: 2022/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben
elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §-ában és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
15. §-ában foglaltak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
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0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Lásd. a II.2.13. pontban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell (a releváns esetekben EKR űrlappal):
- felolvasólapot a Kbt. 68.§ (4) bek. szerint;- nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bek-re; - nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet; nyilatkozatát a Kbt. 73.§ (4) bek-ben foglaltakról; - részletes árajánlatot (szakmai ajánlat); - nyilatkozatot a Kbt. 65.
§ (7) bek. alapján (adott esetben); - nyilatkozatot üzleti titokról; - nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. tv. átlátható szervezetre vonatkozó feltételeknek való megfelelésről; a közös ajánlattevők egyetemleges
felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot; az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumát, amiből egyértelműen megállapítható az aláíró
személy aláírásának mintája. Ha az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott
személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó meghatalmazását is csatolni kell; - nyilatkozatot a folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárásról, és adott esetben a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást; - a képviseletre való jogosultság igazolására
okiratot (pl. alapító okirat), amelyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy jogosultsága, kivéve ha
ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi V.
törvény hatálya alá tartozik, vagy a 2013. évi V. törvény 3:89. §-a szerinti gazdasági társaság.Természetes személy
esetében (ide értve az egyéni vállalkozót is) saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének
képviseletre való jogosultságát igazoló fenti okiratot; - minden olyan dokumentumot,mely az eljárást megindító
felhívás alapján szükséges az ajánlatok elbírálásához, valamint a közbeszerzési dokumentumok előírnak.
2) Ajánlattevő a Kbt. 44.§ (1) bek-nek megfelelően az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást köteles
csatolni, amiben részletesen alátámasztja,hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
3) Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerinti hiánypótlás,felvilágosítás adás lehetőségét biztosítja.
4) Az eljárásban minden határidő középeurópai (CET) idő szerint értendő.
5) Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kérhet az EKR-en keresztül a felhívással, közb.
dokumentumokkal kapcsolatban a Kbt. 114. § (6) bek-ben előírtak szerint.
6) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget nem alkalmazza.
7) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. Nyertes visszalépése esetén ajánlatkérő az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
8) Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság létrehozását.
9) A különböző devizák forintra történő átszámítása kapcsán a felhívás megküldésének napján érvényes MNB által
megadott hivatalos deviza középárfolyamokat kell alkalmazni.
10) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevőkre vonatkozó minősítési
követelményeknél szigorúbban határozta meg valamennyi kiválasztási szempont tekintetében.
11) Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést
kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
12) FAKSZ: Asbóth-Tóth Krisztina 00484.
13) Az ajánlatok benyújtása elektronikus úton, az EKR-ben történik, www.ekr.gov.hu
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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
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Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9685/2022)
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: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12099461242
Postai cím: Pétervárad Utca 11-17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 16195285
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zugloizrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zugloizrt.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/EKR000644002022/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:
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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/EKR000644002022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlankezelés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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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:
Önkormányzat tulajdonában lévő 12 lakás felújítása
Hivatkozási szám: EKR000644002022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

785

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt keretében Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások belső
felújítási, korszerűsítési munkáinak elvégzésére kerül sor
1. rész
Angol utca 73. fsz/1 (31782/0/A/1);
Gvadányi utca 52-54. 4/103 (40373/5/A/104);
Erzsébet királyné útja 44. fsz/2 (30278/3/A/2);
Nagy Lajos király útja 154. 1/4 (31692/19/A/7)
2. rész
Bolgárkertész utca 6-8. 1/6 (31928/6/A/118)
Hungária krt. 15. 3/26 (32471/0/A/26);
Őrnagy utca 10. 1/30 (32451/0/A/30);
Mexikói út 3. fsz/14 (32058/0/A/18);
3. rész
Bácskai utca 3. 2/16 (32291/4/A/47);
Francia út 42. fsz/6 (32312/0/A/5);
Francia út 42. fsz/10 (32312/0/A/9);
Torontál utca 55. fsz/1 (32226/31/A/1)
Részletesen a felhívás II.2.4) rovataiban és a műszaki leírásban.
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):
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II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Angol-Gvadányi-Erzsébet királyné-Nagy Lajos király
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45453100-8

További tárgyak:

45111100-9

Kiegészítő szójegyzék

45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIV. kerület
Angol utca 73. fsz/1 (31782/0/A/1);
Gvadányi utca 52-54. 4/103 (40373/5/A/104)
Erzsébet királyné útja 44. fsz/2 (30278/3/A/2);
Nagy Lajos király útja 154. 1/4 (31692/19/A/7).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások belső
felújítási, korszerűsítési munkáinak elvégzésére kerül sor.
Építészet:
- Nyílászárók bontása: 65 m2
- Műanyag, hőszigetelő üvegezésű kültéri nyílászárók: 16 db
- Beltéri fa nyílászárók: 6 db
- Felületképzés, belső fal felületek előkészítése festéshez, tapétázáshoz: 930 m2
- Belső falfelületek festése, tapétázása: 650 m2
- Fa és lapburkolatok bontása, padlóburkolat, kőagyag, mozaik vagy tört mozaik, műanyag és
szőnyegburkolatok bontása: 230 m2
- Hideg és meleg burkolatok készítése, felületelőkészítéssel: 470 m2
- Vakolat leverése: 160 m2
- Vakolás és rabicolás: 140 m2
Gépészet:
- Víz, gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése: 25 db
- Csővezeték bontása: 70 fm
- Vizes berendezési tárgyak szerelése, szerelvényekkel, elemekkel: 19 db
- Vizes egységek csővezetékei: 80 fm
- Vízóra telepítés hitelesítéssel: 2 db
- Gáztűzhely, gázüzemű fali kályha szerelése, szerelvényekkel, elemekkel: 5 db
- Gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat készülék csere és karbantartás után és "megfelelő" minősítésű
jegyzőkönyv készítése: 5 db
Elektromos:
- Védőcsövek: 190 fm
- Szerelvény doboz, elágazó doboz: 80 db
- Mcu és Mkh vezeték védőcsőbe húzva: 950 fm
- Kapcsoló, dugalj: 75 db
- Mennyezeti lámpa: 20 db
- Épület elosztó berendezés, a szükséges készülékekkel, ajtóval legyártva és telepítve: 5 db
- Mérőóra hálózatbővítés ügyintézéssel, HFH fizetéssel (3x16A): 5 db
- Horonyvésés téglafalba elektromos védőcsövek számára: 150 fm
- Fali fűtőpanelek, villanytűzhelyek: 5 db
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Érintésvédelmi- és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, minősítő irattal: 6 db
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (min. 24 hónap - max. 60 hónap) 15
2 M/2. pontra bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki vezetőként
szerzett szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszám
megadásra kerül:
Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Adható pontszám alsó felső határa: 0-10
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 70, értékelési módszer: fordított
arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]
2. sz. részszempont: Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 24 hónap, max 60 hónap), súlyszám:
15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

788

3. sz. részszempont: M/2. pontra bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős
műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap), súlyszám:
15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
II.2.1) Elnevezés:
Bolgárkertész-Hungária-Őrnagy-Mexikói
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45350000-5
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIV. kerület
Bolgárkertész utca 6-8. 1/6 (31928/6/A/118)
Hungária krt. 15. 3/26 (32471/0/A/26);
Őrnagy utca 10. 1/30 (32451/0/A/30);
Mexikói út 3. fsz/14 (32058/0/A/18).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások belső
felújítási, korszerűsítési munkáinak elvégzésére kerül sor.
Építészet:
- Nyílászárók bontása: 45 m2
- Műanyag, hőszigetelő üvegezésű kültéri nyílászárók: 10 db
- Beltéri fa nyílászárók: 3 db
- Felületképzés, belső fal felületek előkészítése festéshez, tapétázáshoz: 1050 m2
- Belső falfelületek festése, tapétázása: 740 m2
- Fa és lapburkolatok bontása, padlóburkolat, kőagyag, mozaik vagy tört mozaik, műanyag és
szőnyegburkolatok bontása: 160 m2
- Hideg és meleg burkolatok készítése, felületelőkészítéssel: 380 m2
- Vakolat leverése: 90 m2
- Vakolás és rabicolás: 80 m2
Gépészet:
- Víz, gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése: 15 db
- Csővezeték bontása: 90 fm
- Vizes berendezési tárgyak szerelése, szerelvényekkel, elemekkel: 20 db
- Vizes egységek csővezetékei: 100 fm
- Vízóra telepítés hitelesítéssel: 2 db
- Gáztűzhely, gázüzemű fali kályha szerelése, szerelvényekkel, elemekkel: 4 db
- Gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat készülék csere és karbantartás után és "megfelelő" minősítésű
jegyzőkönyv készítése: 4 db
Elektromos:
- Védőcsövek: 170 fm
- Szerelvény doboz, elágazó doboz: 70 db
- Mcu és Mkh vezeték védőcsőbe húzva: 850 fm
- Kapcsoló, dugalj: 55 db
- Mennyezeti lámpa: 15 db
- Épület elosztó berendezés, a szükséges készülékekkel, ajtóval legyártva és telepítve: 4 db
- Mérőóra hálózatbővítés ügyintézéssel, HFH fizetéssel (3x16A): 4 db
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- Horonyvésés téglafalba elektromos védőcsövek számára: 100 fm
- Fali fűtőpanelek, villanytűzhelyek: 5 db
Érintésvédelmi- és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, minősítő irattal: 6 db
Részletesen a műszaki leírásban.
(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 Megnevezés: Jótállás időtartama (min. 24 hónap - max. 60 hónap) 15
2 Megnevezés: M/2. pontra bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki
vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszám
megadásra kerül:
Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Adható pontszám alsó felső határa: 0-10
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 70, értékelési módszer: fordított
arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]
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2. sz. részszempont: Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 24 hónap, max 60 hónap), súlyszám:
15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
3. sz. részszempont: M/2. pontra bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős
műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap), súlyszám:
15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
II.2.1) Elnevezés:
Bácskai-Francia-Torontál utca
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45350000-5
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIV. kerület
Bácskai utca 3. 2/16 (32291/4/A/47);
Francia út 42. fsz/6 (32312/0/A/5);
Francia út 42. fsz/10 (32312/0/A/9);
Torontál utca 55. fsz/1 (32226/31/A/1).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások belső
felújítási, korszerűsítési munkáinak elvégzésére kerül sor.
Építészet:
- Nyílászárók bontása: 40m2
- Műanyag, hőszigetelő üvegezésű kültéri nyílászárók: 10 db
- Beltéri fa nyílászárók: 4 db
- Felületképzés, belső fal felületek előkészítése festéshez, tapétázáshoz 1050 m2
- Belső falfelületek festése, tapétázása: 660 m2
- Fa és lapburkolatok bontása, padlóburkolat, kőagyag, mozaik vagy tört mozaik, műanyag és
szőnyegburkolatok bontása: 140 m2
- Hideg és meleg burkolatok készítése, felületelőkészítéssel: 300 m2
- Vakolat leverése: 100 m2
- Vakolás és rabicolás: 190 m2
Gépészet:
- Víz, gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak, leszerelése: 20 db
- Csővezeték bontása: 50 fm
- Vizes berendezési tárgyak szerelése, szerelvényekkel, elemekkel: 15 db
- Vizes egységek csővezetékei: 90 fm
- Gáztűzhely, gázüzemű fali kályha szerelése, szerelvényekkel, elemekkel: 2 db
- Gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat készülék csere és karbantartás után és "megfelelő" minősítésű
jegyzőkönyv készítése: 4 db
Elektromos:
- Védőcsövek: 190 fm
- Szerelvény doboz, elágazó doboz: 90 db
- Mcu és Mkh vezeték védőcsőbe húzva: 1200 fm
- Kapcsoló, dugalj: 80 db
- Mennyezeti lámpa: 20 db
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- Épület elosztó berendezés, a szükséges készülékekkel, ajtóval legyártva és telepítve: 4 db
- Mérőóra hálózatbővítés ügyintézéssel, HFH fizetéssel (3x16A): 4 db
- Horonyvésés téglafalba elektromos védőcsövek számára: 130 fm
- Fali fűtőpanelek, villanytűzhelyek: 5 db
Érintésvédelmi- és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, minősítő irattal: 6 db
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (min. 24 hónap - max. 60 hónap) 15
2 M/2. pontra bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki vezetőként
szerzett szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszám
megadásra kerül:
Adható pontszám alsó felső határa: 0-10
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 70, értékelési módszer: fordított
arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

792

2. sz. részszempont: Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 24 hónap, max 60 hónap), súlyszám:
15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
3. sz. részszempont: M/2. pontra bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős
műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap), súlyszám:
15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetén:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,
vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Öntisztázás: Kbt. 64. §
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetén:
A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdései szerint kell igazolni.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Irányadó a Kbt. 114/A. § és a Kbt. 114/A. § (4) bek.
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: Valamennyi rész esetén:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi rész esetén:
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az
ajánlatukban nyújtsák be.
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok
benyújtásával tartozik igazolni:
M.1.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített, de legfeljebb 96
hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt
követelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Az ismertetésnek
(ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím/székhely);
- az építési beruházás tárgyát, valamint az ellenszolgáltatás összegét;
- a teljesítés helyét;
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - év/hónap/nap - megjelölésével) és
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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A referenciaigazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság megállapítható
legyen.
A referenciát a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 23.§-a alapján a 22. § (3) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően kell igazolni (a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással).
A 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21/A.§ alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az
ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (%-ban) vett részt.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás
- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő
részéről az
ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az
igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki
az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá az igazolást benyújtó által végzett
teljesítés arányáról.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse annak
a szakembernek a nevét, végzettségét illetve képzettségét, gyakorlatát, akit Ajánlattevő be kíván vonni
a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő
benyújtásával (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a végzettséget igazoló dokumentum benyújtása nem
szükséges), a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó
(amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot
igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az alkalmassági követelmény körében előírt szakmai gyakorlati idő
bemutatása ezen szakember esetében nem szükséges, a bejegyzés ténye és a nyilvántartás adatai alapján
Ajánlatkérő automatikusan úgy tekinti, hogy az adott szakember az alkalmassági követelményben előírt
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, ugyanakkor az önéletrajzban kötelesek feltüntetni a szakember
kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének idejét), amelyben nyilatkozni szükséges a
tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.
Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés szerinti
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését
is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása
helyett.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően 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 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.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást
megindító felhívás feladásától számított 60 hónapban befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített
- az 1. rész vonatkozásában legalább 1 db épület építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére irányuló
referenciát, amely magában foglalt épületgépészeti és épületvillamossági munkákat, valamint legalább 12
db, hőszigetelő üvegezésű, műanyag szerkezetű kültéri nyílászáró cseréjét/beépítését.
- a 2. rész vonatkozásában legalább 1 db épület építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére irányuló
referenciát, amely magában foglalt épületgépészeti és épületvillamossági munkákat, valamint legalább 7
db, hőszigetelő üvegezésű, műanyag szerkezetű kültéri nyílászáró cseréjét/beépítését.
- a 3. rész vonatkozásában legalább 1 db épület építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére irányuló
referenciát, amely magában foglalt épületgépészeti és épületvillamossági munkákat, valamint legalább 7
db, hőszigetelő üvegezésű, műanyag szerkezetű kültéri nyílászáró cseréjét/beépítését.
Ajánlatkérő épület alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pontja szerinti fogalmat érti.
Az alkalmassági követelmény előírtak több szerződésből is igazolhatóak.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több (valamennyi) részben is
bemutatható, valamint több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a legnagyobb mennyiségű
referenciakövetelményben foglaltaknak való megfelelés (vagyis több részre történő ajánlattétel esetén a
referenciakövetelmény mennyiségei nem adódnak össze).
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe.
Valamennyi rész esetén:
M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe
bevonni kívánt szakembert:
- 1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megjelölt szakember(ek)nek a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel kell rendelkeznie a szerződéskötés időpontjáig!
Ajánlatkérő az M.2. pontban foglaltakkal egyenértékű jogosultságot/végzettséget elfogadja. Az
egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata!
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy több részre történő ajánlattétel esetén a szakemberek
között nem megengedett az átfedés!
A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: M.1.-M.2.
A Kbt. 65. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint 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 az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő 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 gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel.
Irányadó a Kbt. 114/A. § (4) bek.
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
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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: a meghiúsulással érintett munka nettóellenértékének 10 %-a.
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett naptári naponként a nettó ellenérték 0,5 %-a, maximum 10 napi
tétel.
Jótállás: min 24 hónap (értékelési szempont)
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész esetén:
Előleg: 25%
Teljesítés igazolása a Kbt. 135. § szerint. Irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §.
A Nyertes ajánlattevő 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, fizetés átutalással, 30 napos határidővel.
Elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához
igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet.
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
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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
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/06/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/06/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint,
figyelemmel a Kbt. 68. § szakaszára
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.
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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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Karakterkorlátozás miatt a felhívás II.2.13) rovataiban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Valamennyi rész esetén:
1. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, címét, azokat a főbb
számszerűsíthető adatokat, amelyek értékelésre kerülnek. (Űrlap, használata kötelező)
2. Csatolni kell:
- Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (2006. évi V.
törvény 9. §), akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek.
- A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó hiteles cégaláírási nyilatkozatát
(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-mintáját;
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás
folyamatban, akkor erről is nyilatkozni kell az ajánlatban (űrlap);
- Árazott költségvetést (az árazatlan költségvetést AK az KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további
információ a KD-ban)
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (űrlap);
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja alapján tett nyilatkozatot, nemleges esetben is csatolni kell (űrlap);
- meghatalmazás (adott esetben);
- nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (űrlap);
- nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. szerint (űrlap);
- nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. szerint (űrlap);
3. A Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolását
4. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
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5. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. az irányadók.
6. Az eljárás a Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján nem fenntartott.
7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja.
8. Közös ajánlattétel esetén megállapodás csatolása kötelező az KD alapján.
9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar.
10. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.
11. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
12. A Kbt. 114. § (6) bek. szerint a kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű
időben köteles megadni. Ajánlatkérő észszerű időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti.
Ajánlatkérő minden esetben észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás kérés legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejárta előtti 5. munkanapon Ajánlatkérőhöz beérkezik.
13. Az ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk kell az értékelés körében a felhívás III.1.3) M.2 pontjában
meghatározott szakember és szakmai többlettapasztalata bemutatását [név, képzettség/ végzettség, szakmai
többlettapasztalat]. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szempontra bemutatott
szakember(ek) nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára
figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi! Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy több
részre történő ajánlattétel esetén a szakemberek között az átfedés nem megengedett.
14. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, melynek
minimális kártérítési összege
- az 1. rész esetén: 15.000.000, - Ft/év és 5.000.000, - Ft/káresemény
- a 2. rész esetén: 10.000.000, - Ft/év és 5.000.000, - Ft/káresemény.
- a 3. rész esetén: 10.000.000, - Ft/év és 5.000.000, - Ft/káresemény.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy kizáró okok, valamint az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
16. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi
rendelkezések írnak elő.
AK az KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
17. A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK 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. AK felhívja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
AK az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való
megfelelést vizsgálja.
18. Az ajánlatkérő szakmai ajánlatot kér be.
A szakmai ajánlat részeként az ajánlatban benyújtandó:
• Árazott költségvetés
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/15 (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
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20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (9905/2022)
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: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511550
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.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/EKR000681742022/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:
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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/EKR000681742022/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) 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
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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:
Nagyerdei Ködszínház szökőkút vízképek fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000681742022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

802

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
,,Nagyerdei Ködszínház szökőkút vízképek fejlesztése”
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:
Nagyerdei Ködszínház szökőkút vízképek fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45240000-1

További tárgyak:
71333000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Tervezés tekintetében: 4025 Debrecen, Barna utca 23. II. emelet 84.
iroda
Kivitelezés tekintetében: Debrecenben a Nagyerdei labdarúgó stadion melletti mélygarázs födémén a
vízmedence (hrsz.: 22337, közterület)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2014 nyarán került átadásra Debrecenben a Nagyerdei labdarúgó stadion melletti mélygarázs födémén
a 2143 m2-es vízmedence 1 db 35 m-es függőleges vízsugarú vízképpel, valamint multimédiás (videó és
lézer-projektor vetítésére alkalmas) 30x10 m -es legyező-vízfilmmel.
Jelen közbeszerzés tárgya a vízkép bővítésének, fejlesztésének tervezési és kivitelezési munkái.
A szerződés meghatározása: tervezési és vállalkozási szerződés.
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A tervezés és a kivitelezés tárgya:
A díszmedence szerkezete és vízforgató rendszere műszakilag megfelelő állapotú, így azokban csak
minimális, az új vízképek létrehozásához, gépészet kialakításához szükséges vízgépészeti beavatkozások
történnek. A meglévő medencében kerülnek elhelyezésre a szökőkút látványát nagyban emelő új fúvókák,
víz alatti szivattyúk, víz alatti lámpatestek, létrehozva egy olyan programozható vízi attrakciót, amely LED
világítást és víz-, fény-, mozgóképi-és hang funkciók összehangolt vezérlését tartalmazza (vizuális vetítő
rendszer). A szökőkútba egy Magyarországon, sőt még egész Európában is ritkán látott dinamikus vízkép
létrehozó rendszer kerül beépítésre.
meglévő, megmaradó vízképek:
1. vízkép:
1 db 35 m-es függőleges vízsugarú vízkép
1 db multimédiás (videó és lézer-projektor vetítésére alkalmas) 30x10 m -es legyező-vízfilm
új vízképek:
2. vízkép:
20 db levegős megtáplálású fúvóka, maximum 20 m-es vízkép magasság;
3. vízkép:
20 db robot fej és a rászerelt telesugár fúvóka;
4. vízkép:
10 db változó vízképű fúvóka, maximum 8,9 m-es vízkép magasság;
5. vízkép:
180 db telesugár fúvóka, maximum 3,5 m-es vízkép magasság;
6. vízkép:
225 db telesugár fúvóka, maximum 3 m-es vízkép magasság.
A fúvókákat a medencében/gépházban elhelyezett speciális, DMX vezérlésű, valamint víz alatti IP68-as
kivitelű csőbúvár szivattyúk látják el a megfelelő nyomású vízmennyiséggel.
A kiviteli tervnek tartalmaznia kell:
a szökőkút megépítéséhez szükséges
&#61485; helyszínrajzokat
&#61485; medencetér, szökőkút berendezések elrendezési terveit
&#61485; gépészeti tér, szökőkút berendezések elrendezési terveit
&#61485; épületszerkezeti részletterveket, és alátámasztó munkarészeket
&#61485; épület tartószerkezeti terveket és/vagy alátámasztó munkarészeket
&#61485; szökőkút multimédiás látványprogramot bemutató videóval
&#61485; műleírást
&#61485; költségvetést
&#61485; organizációs tervet
A terveket .dwg és .pdf/A formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A
formátumban, szerkeszthető .doc / .docx formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf
és szerkeszthető .xls / .xlsx formátumban kell szállítani.
A végleges dokumentációt - mely tartalmazza a kivitelezési terveket a jogszabály szerinti tartalommal - 4
darab papír-, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 1 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.
A kiviteli tervek esetében költségvetés készítendő árazott és árazatlan formában.
A kivitelezésre alkalmas műszaki tervdokumentáció tartalmazza a szükséges kiviteli terveket,
közműegyeztetési jegyzőkönyveket, valamint minden a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
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bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség
igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki
programozható vízi attrakció kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)
10
2 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki vizuális vetítő rendszerrel rendelkező
szökőkút kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül programozható vízi
attrakció vízgépészeti tervezésében gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (tervezés+ kivitelezés) nettó HUF / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 115
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol
a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket
jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra
vonatkozóan jelezte.
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Értékelés módszere: 1-3. szempont esetén: pontozás, Ár szempont: fordított arányosítás.
Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
A II.2.7. pont szerinti teljesítési határidő a következőképpen értendő: A teljesítés határideje 115 naptári nap
akként, hogy a kiviteli tervek szállításának határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 45 nap, a
kivitelezés határideje a kiviteli terv megrendelő általi jóváhagyását követő 70 nap.
A kiviteli tervek készítése során, vizsgálni kell, hogy a műszaki megoldások járnak-e bármely olyan
meglévő építmény rendeltetési, épületszerkezeti, tartószerkezeti vagy közmű szolgáltatói változással,
amely engedélyezési vagy jóváhagyási folyamatot von maga után.
Amennyiben a kiviteli tervek készítése során a betervezett műszaki megoldás bármilyen hatósági vagy
szolgáltatói engedélyezést von maga után, azt a vállalkozónak kell elvégezni. Az engedélyezés ideje a
kiviteli tervek szállítási határidejébe nem számít bele.
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) és (2) bekezdésében
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
VI.3.4) További információk pont folytatása (2):
24. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem
kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a
nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését.
-2. Ajánlatkérő a Kbt. 114.§ (6) bekezdését kiegészíti azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet
az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 5 nappal be kell nyújtani, ellenkező esetben a kiegészítő
tájékoztatást az Ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. Ajánlatkérő előírja a Kbt.114/A§ alkalmazását,
azaz az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82.§ (5)
bek. szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Az alkalmassági követelmények igazolási
módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
-3. Ha az ajánlatkérő – a Kbt.-ben foglalt esetekben – az ajánlati kötöttség lejártát megelőzően az
ajánlattevőket ajánlataik további fenntartására és az addig érvényes biztosítékkal megegyező ajánlati
biztosíték fenntartásának igazolására kéri fel, az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőknek az ajánlati kötöttség
meghosszabbított idejére szóló, az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartásának
igazolására mindaddig lehetősége van, amíg az ajánlatban szereplő biztosíték érvényességi ideje nem jár
le. Az igazolás benyújtásának elmulasztása esetén - a Kbt. 71.§ (3a) bekezdésének analógiájára - az ajánlati
biztosíték rendelkezésre bocsátása vonatkozásában hiánypótlásra van az ajánlattevőnek lehetősége,
ha ajánlattevő a biztosítékra vonatkozó igazolást nem csatolja, vagy nem az előírt formában csatolja,
de a biztosíték rendelkezésre bocsátása az előírásoknak megfelelően megtörtént vagy a biztosíték
kötelezettje garanciavállalás esetén a garanciavállaló nyilatkozatot, készfizető kezesség biztosítása
esetén a kezességvállaló nyilatkozatot vagy a biztosítási szerződés alapján a készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvényt a biztosíték eredeti időpontjának lejártáig kiállította.
26. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X. 27. Korm. rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A
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közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit
kell alkalmazni.
27. A Microsoft Excel kerekítéséből eredő eltéréseket Ajánlatkérő nem tekinti számítási hibának.
28. Az eljárást megindító felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama a szerződés hatályba
lépésétől számítandó.
29. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. § (2)
bekezdés e) pontját.
30. Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett,
Lajstromszáma: 00176.
31. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében meghatározottakat.
32. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.500.000,- HUF
A befizetés helye: az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000 (OTP BankNyrt.)
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő
11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A
biztosíték teljesítésének igazolása: átutalás esetén az átutalásról szóló igazolás egyszerű másolatban,
vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást
igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvény. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia
szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia
kell.
33.) Jelen közbeszerzési eljárás tekintetében Ajánlatkérő programozható vízi attrakció kivitelezésének
tekinti a programozható vízképet előállítani képest rendszer kivitelezését és/vagy telepítését (pl.: a
látványszökőkutat), vagy a programozható vízképet létrehozó vízgépészet kivitelezését.
Ajánlatkérő programozható vízi attrakció vízgépészeti tervezésének tekinti a programozható vízképet
előállítani képest rendszer vízgépészeti tervezését (pl.: a látványszökőkutat), vagy a programozható
vízképet létrehozó vízgépészet tervezését.
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. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i)
pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 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.) Kormányrendelet 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 szervezetet. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell akkor is, ha az
Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése szerint 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
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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 okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. 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]: A
Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a VHR 322. 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési
beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén
a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
VI.3.4) További információk pont folytatása (3):
34.) Részajánlat-tételi lehetőség kizárásának indoka: A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés
teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés
egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó
beruházás komplex egész, egy ködszínház építésére irányul, így a megvalósíthatóságot nehezítené, illetve
lehetetlenítené el a részekre bontás.
A feladatok munkanemekre való megbontása, ezzel több gazdasági szereplő részére történő
munkaterület-átadás műszaki értelemben rendkívül aggályos és ésszerűtlen. Ez esetben minden
gazdasági szereplő maga gondoskodna az anyagmozgatásról, az építési anyagok helyszínen történő
deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről, stb. Ezen munkák egy munkaterületen belül több
gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös munkaterület mindenképpen
fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezné. Mindemellett
kiemelendő, hogy egy munkaterületen történő munkavégzés esetén a párhuzamosságok (mint a
gazdasági szereplők közötti összehangoltság nélküli szállítások, vagy különböző, de azonos munkát végző
alvállalkozók bevonása, stb.) a költségek emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné,
mely a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen. Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak
egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. A beszerzés tárgya egy olyan komplex
tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé a tevékenységek részekre bontását, mivel több
nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők betartását veszélyezteti.
35.) A Ködszínház fejlesztése, felújítása projekt kapcsán azért indokolt a tervezést és a kivitelezést együtt
kezelni, mert jelenleg a piacon vízgépészettel és a vízkép bővítésére alkalmas eszközökkel foglalkozó piaci
szereplők száma kifejezetten alacsony. Amennyiben DMJV Önkormányzata megtervezteti kiviteli szinten a
fejlesztéshez tartozó munkálatokat, a Tervezőnek szükséges kiválasztania egy gyártót, akinek az eszközei
betervezésre kerülnek, annak érdekében hogy a kiviteli terveknek megfelelő szinten kispecifikálható
legyen a műszaki tartalom. Az egyes gyártók hasonló eszközei azonban eltérnek egymástól, előfordul,
hogy nem kompatibilisek egymással a különböző gyártók termékei.
Annak érdekében, hogy a kivitelezés során ne fordulhasson elő az esetleges egymással nem kompatibilis
termékek beépítése, a tervezés és kivitelezés egyben történő kezelése szükséges és indokolt.
36.) Jelen közbeszerzés feltételes közbeszerzési eljárás. Ajánlatkérő többlettámogatásra irányuló igényt
kíván benyújtani. Erre tekintettel jelen közbeszerzés eredményeként létrejövő szerződés akkor lép
hatályba, amikor a megigénylendő forrásemelés az Önkormányzat számláján jóváírásra kerül, és /
vagy Ajánlatkérő úgy dönt, hogy a forrásemelést, vagy annak egy részét saját forrásból biztosítja,
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vagy megelőlegzi, és mindezekről Ajánlatkérő Nyertes ajánlattevőt tájékoztatja. Amennyiben a
fenti rendelkezések a Szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő
megállapodásának hiányában – a Szerződés megszűnik. A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha
Megrendelő a szerződéskötést követő 6 hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez
szükséges forrás nem kerül biztosításra, és erről Vállalkozót értesíti. Ebben az esetben a Vállalkozó a
Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A tervezői szolgáltatás tárgya
szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tekintetében előírt követelmény
tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés
tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény
teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét
igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés
c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által)
aláírt nyilatkozatot a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (vízgépészeti kivitelezési munkálatok) származó árbevételéről, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek
az adatok rendelkezésre állnak.
A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, úgy a P.1.) pontban 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 a P.1.) pontban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P.1.) pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben:
(P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (vízgépészeti kivitelezési
munkálatok) származó nettó árbevétele nem éri el a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 180 millió Ft-ot (az újonnan piacra
lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 180 millió Ft-ot).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja
alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, az
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ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló
igazolással köteles igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves
időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát,
mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum
követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak
oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia
elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. Ha a nyertes közös ajánlattevőként
teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem
állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia
igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás
tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben teljesített legalább 1 db szökőkút vízgépészeti
kivitelezésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazott LED világítást és víz-, fény-, mozgóképi-és hang
funkciók összehangolt vezérlését.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint 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) 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.
A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján a kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
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:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kivitelezés tekintetében:
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Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbért Megrendelő a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén
érvényesíti, késedelmes naptári naponként. A napi késedelmi kötbér mértéke az építési beruházás nettó
értékének 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma 15%, az ezt meghaladó késedelmet Megrendelő
súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára a rendkívüli felmondáshoz fűződő jogát.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő
nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért a Nyertes
ajánlattevő, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködő felelős. A hibás teljesítési
(minőségi) kötbér mértéke az építési beruházás nettó értékének 5%-a/alkalom.
Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként
jólteljesítési biztosítékot köt ki, melynek mértéke a kivitelezésre vonatkozó, szerződés szerinti, módosítás
esetén a módosított összeg szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-a.
Jótállás: 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja.
Tervezés tekintetében:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naptári naponként.
Megrendelő kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma eléri a 15. naptári napot, úgy Megrendelő jogosult
a szerződést rendkívüli felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér kerül
érvényesítésre.
Hibás teljesítési kötbér: 1%/alkalom.
Jótállás: a teljesítési igazolás kiadásától számított 24 hónap.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesítheti, ha a Nyertes
ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 30. naptári napot
és Ajánlatkérő a szerződést ezen körülményre hivatkozással, rendkívüli felmondással megszünteti. A
meghiúsulási kötbér mértéke: a teljes szerződés nettó értékének 20%-a.
A szerződést megerősítő kötbérek részletes szabályait a további közbeszerzési dokumentumok részét
képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beruházás a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-vel megkötött támogatási megállapodás
alapján támogatásból valósul meg, utófinanszírozással.
Tervezés tekintetében: a kiviteli terv leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően 1 db számla
kiállítására van lehetőség, melynek értéke a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő, kiviteli terv
készítésére megajánlott tervezési díj összege.
A kivitelezés tekintetében a nyertes ajánlattevő kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben
foglalt - áfa nélkül számított – kivitelezésre vonatkozó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg
előlegként történő kifizetését.
Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a kivitelezésre vonatkozó részszámlákban és a
végszámlában egyenlő arányban köteles elszámolni oly módon, hogy a számlák értékét az igényelt előleg/
a teljes nettó vállalkozási díj arányának megfelelő arányban köteles csökkenteni.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
A kivitelezés során 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség.
Az 1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 10%-át elérő megvalósult teljesítés,
a 2. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 35%-át elérő megvalósult teljesítés, a
3. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 60%-át elérő megvalósult teljesítés, a 4.
részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 85%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van
lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig.
A részszámlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása.
Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a
megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás
kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§
(1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak,
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szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító felhívásnak, közbeszerzési
dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység
elvégzése.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított
30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. §-a alkalmazandó a kifizetés során.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok:
o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet,
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
o A Kbt. 135.§ (1) és (3), (5)-(6) és (11) bekezdései.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös
ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban
részletezett minimális tartalommal. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (2) bekezdése szerint a közös
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerint az ajánlatban csatolni kell a (2)
bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy
a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó
szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
VI.3.4) További információk pont folytatása (1):
15. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő csak
az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
16. Ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti
azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
17. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
18. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott
határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
19. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat
során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez,
az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes
árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem
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magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses
dokumentum mögé kell csatolni.
20. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
21. Ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti
azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
22. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek
megállapításra: P.1) és M.1.) alkalmassági követelmény.
23. Az ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés
hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
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
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: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (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:
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Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/05/31 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a
irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68.§-a
és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-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) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány. A pontozás módszere: 1.,2, 3.
részszempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti pontozás, Ár szempont: a K.
dokumentumban részletezettek szerinti fordított arányosítás
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.500.000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000 (OTP
BankNyrt.)
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő
11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A
biztosíték teljesítésének igazolása: átutalás esetén az átutalásról szóló igazolás egyszerű másolatban,
vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást
igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvény. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia
szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia
kell.
VI.3.4) További információk:
1. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlatkérő
felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 41. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő és a
gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden nyilatkozat vagy más információ
közlése írásban, elektronikus úton történik. Az elektronikus kommunikáció az EKR-ben történik.
A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó
elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok
csatolhatóak egy vagy több file-ban.
2. Jelen eljárás tervezésre és kivitelezés megvalósítására irányul.
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3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési
kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális
tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja
tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a
cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban
nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/ kamarai jogtanácsos/ közjegyző előtt tett
okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja
(aláírják). Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét különös tekintettel a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésében
foglaltakra.
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági
szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság)
hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó
gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen
szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen
beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot Ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági,
ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Változásbejegyzés: 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 [321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 13. §]. Ajánlattevőnek az
ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlattevő vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárás. Nemleges tartalom esetén is nyilatkozni szükséges!
7. Felelősségbiztosítás:
Kivitelezés tekintetében: Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 20 millió Ft/esemény, 50 millió Ft/év.
Tárgya: építési-szerelési biztosítás. További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
Tervezés tekintetében: Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 1.000.000.-Ft/esemény, 5.000.000 Ft/év
Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.
8. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként
meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek.
9. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem
magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is.
Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti
hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi
fordítást is.
10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően
biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt
von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
11. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével
tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
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12. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
Folytatás a III.2.2. és a III.1.1. pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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
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BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9867/2022)
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: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint Patrik Adrián
Telefon: +36 300894305
E-mail: Balint.Patrik@bfkh.hu
Fax: +36 300894305
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bfk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://bfk.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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
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Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
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:
Takarítási szolgáltatások beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR000110622022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

817

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90919200-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés "Takarítási szolgáltatások beszerzése 2022" tárgyban
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14999000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Takarítási szolgáltatások beszerzése 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

90900000-6

További tárgyak:

90910000-9

818

90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1. CBC irodaház: Budapest, 1027. Horvát utca 14-26. I., II., III., IV., VI., VIII.
emeletek;
2. Margit Palace irodaház: Budapest, 1027. Henger utca 2. c. épület földszintje.
Az épületek és a helyiségek részletes alaprajza az ajánlati felhívás megjelenését követően elérhetővé válik
a További Közbeszerzési Dokumentumok felületen, jelen felhívás I.3. pontjában megjelölt elérhetőségen.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya és mennyisége: takarítási szolgáltatások beszerzése 2022. december 31-ig tartó
időtartamig a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. mint Ajánlatkérő (Megrendelő) Central
Business Center (CBC) irodaház I., II., III., IV., VI. és VIII. emeletén lévő bérleményeiben 4398,09 m2
alapterületen, és a Margit Palace földszintjén lévő bérleményében 256,6 m2 alapterületen, mindösszesen:
4654,69 m2 alapterületen.
Nyertes Ajánlattevőnek (Vállalkozónak) az alábbi takarítási szolgáltatásokat szükséges elvégeznie:
- rendszeres takarítás (napi, illetve heti rendszerességgel elvégzendő feladatok);
- ügyeleti takarítás;
- nagytakarítás.
Takarítás ideje, gyakorisága: Ajánlatkérő a rendszeres takarítás végzésének idejét munkanapokon
20:00-07:00 között határozza meg.
Az Ügyeleti takarítás eseti jelleggel történik, az erre vonatkozó igény felmerülésekor.
Nagytakarítás a szerződés időtartama alatt legfeljebb 2 alkalommal szükséges, az erre vonatkozó igény
felmerülésekor.
Az ügyeleti takarítás és a nagytakarítás időpontja – minden alkalom előtt – előre egyeztetésre kerül
Ajánlatkérő és Nyertes Ajánlattevő között. Ajánlatkérő az ügyeleti takarítás igényét legkésőbb az igény
felmerülését megelőző 7 munkanappal korábban, a nagytakarítás pontos időpontját legkésőbb annak
esedékességét megelőző 10 munkanappal korábban jelzi a Nyertes Ajánlattevő irányába.
Az irodákhoz tartozó teakonyhák, mellékhelyiségek és mosdók tekintetében a feltöltendő higiéniai
és tisztító anyagokat Nyertes Ajánlattevő az ajánlata részeként benyújtott anyagárlistában foglalt
egységárakon köteles biztosítani, az alábbiak szerint:
Mosdók:
- folyékony szappan – Doma Fresh vagy azzal egyenértékű
- kéztörlő papír (minimum 2 rétegű 150db/csomag kiszereléssel, melytől eltérni nem lehet) - Doma vagy
azzal egyenértékű
- toalett papír (minimum 3 rétegű) 19 cm átmérőjű - Doma vagy azzal egyenértékű
- toalett papír (minimum 3 rétegű) háztartási méret - Doma vagy azzal egyenértékű
- rács, illetve tabletta a wc kagylóba - standard
- illatosítók a WC helységekbe piszoárhoz (párolgó) - standard
teakonyhák:
- kéztörlő papír (minimum 2 rétegű 150db/csomag kiszereléssel, melytől eltérni nem lehet) - Doma vagy
azzal egyenértékű
- kéztörlő tekercs felszerelt adagolókhoz (minimum 2 rétegű, standard 14 cm átmérőjű) - Doma vagy azzal
egyenértékű
- mosogatószivacs - standard
- kézi mosogatószer – Doma Frash vagy azzal egyenértékű
- multifunkciós gépi mosogatószer (tablettás kiszerelés) - Finish vagy azzal egyenértékű
- mosogatógéphez tisztítószer a mosogatógép áttisztításához - Finish vagy azzal egyenértékű
- mosogatógéphez vízlágyító só - Finish vagy azzal egyenértékű
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Azon termékek esetében, amelyeknél a „standard” meghatározás szerepel, Ajánlatkérő elvárása, hogy az
adott termék feleljen meg a rá esetlegesen vonatkozó szabványnak, a megnevezésében megfogalmazott
rendeltetésnek, és a szokásos használatra alkalmas legyen. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
Ajánlattevő ajánlatában a „standard” megjelölésű termékek esetében is köteles a gyártmányt/típust
megjelölni.
A műszaki leírásban meghatározott gyártmányra történő esetleges hivatkozások csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történtek, Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad a műszaki leírásban foglaltak
figyelembevételével. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatában a meghatározott gyártmánytól eltérő, azonban
azzal műszakilag egyenértékű terméket ajánl, akkor köteles ajánlatához külön nyilatkozatban csatolni
az egyenértékűséget igazoló dokumentumokat cégszerűen aláírva (így például, de nem kizárólag:
termékleírás, műszaki adatlap, gyártói nyilatkozat stb.).
Az egyenértékűség feltételei:
• Az adott termék feleljen meg a rá esetlegesen vonatkozó szabványnak, a megnevezésében
megfogalmazott rendeltetésnek, és a szokásos használatra alkalmas legyen;
• A hatóanyag egyezése.
A szerződés keretösszege nettó 14.999.000,- Ft, azaz tizennégymillió-kilencszázkilencvenkilencezer forint
+ ÁFA. Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb 2022. december 31-ig a teljes keretösszeg
70%-át felhasználja.
Részletesen a Műszaki leírás és a Szerződéstervezet 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 5. Az M/2. pont szerinti szakember M/2. alkalmassági minimumkövetelményben
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata hónapokban (hónap,
legkedvezőbb szint 12 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az 1-4. ár értékelési részszempontok / 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:
1. Ajánlatkérő előírta a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását.
2. Értékelési részszempontok részletesen - ár szempontok:
- 1. szempont: A rendszeres takarítás nettó havidíja (nettó Ft/hó), súlyszám: 50;
- 2. szempont: Az ügyeleti takarítás nettó óradíja (nettó Ft/óra), súlyszám: 10;
- 3. szempont: A nagytakarítás nettó díja (nettó Ft/alkalom), súlyszám: 10;
- 4. szempont: A feltöltendő higiéniai és tisztító anyagok összesen nettó díja (nettó Ft), súlyszám: 10.
3. Értékelési részszempontok részletesen - minőségi szempontok:
- 5. szempont: Az M/2. pont szerinti szakember M/2. alkalmassági minimumkövetelményben
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata hónapokban (hónap,
legkedvezőbb szint 12 hónap), súlyszám: 20.
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4. Részszempontonként adható pontszám: 0 - 10, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb. AK
törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti. AK az 1-2-3-4. részszempontok tekintetében
fordított arányosítást, az 5. részszempont tekintetében egyenes arányosítást alkalmaz. AK élve a Kbt. 77.
§ (1) bekezdésében foglaltakkal az 5. ért. részszempont kapcsán 12 hónapban rögzíti az ajánlati elem
legkedvezőbb szintjét, amelyre és amelynél még kedvezőbb vállalásra az értékelési ponthatár felső
határával azonos számú pontot ad. Amennyiben AT az 5. ért. szempontban nem kíván megajánlani többlet
szakmai tapasztalatot a szakember vonatkozásában, akkor a felolvasólapon 0 hónap megajánlást kell
szerepeltetni.
5. A vállalkozói díjak tartalmazzák a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges eszközök, tisztítószerek
árát (kivéve az Anyagárlistában felsorolt, feltöltendő higiéniai és egyes tisztítószerek árát), továbbá
a takarításhoz kapcsolódó összes szolgáltatási költséget, valamint a járulékos költségeket, ideértve
különösen, de nem kizárólagosan a kiszállási költségeket is; egyéb díjazásra a Nyertes Ajánlattevő a
szolgáltatások teljesítése körében nem tarthat igényt.
6. Ajánlattevő szakmai ajánlatot nyújt be a Kbt. 3. § 37. pontja szerint, melynek tartalma a következő:
- Az M/2. szakember szakmai többlet tapasztalatának alátámasztása, cégszerűen aláírva .pdf/JPEG
kiterjesztésű formátumban;
- Anyagárlista, cégszerűen aláírva .pdf/JPEG kiterjesztésű formátumban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a szakember
nevét az 5. számú értékelési részszempont vonatkozásában, valamint amennyiben az ajánlat nem
tartalmazza az Anyagárlistát, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül, így az ajánlat érvénytelen.
7. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.13) 12. pontjában foglaltaknak megfelelően tárgyi eljárás során
alkalmazta a Kbt. 81. § (4)-(5)
bekezdésében foglaltakat.
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. 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
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
04930 / 2022 (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: Takarítási szolgáltatások beszerzése 2022
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
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: Colonel VASA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 12528039213
Postai cím: Petőfi Utca 16.
Város: Tésa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2636
Ország: Magyarország
E-mail: colonelvasa@gmail.com
Telefon: +36 17822524
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12528039213
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: 14999000
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(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: Ügyeleti takarítások,
Nagytakarítás.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: Colonel VASA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 12528039213
Postai cím: Petőfi Utca 16.
Város: Tésa
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2636
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12528039213
Hivatalos név: PENDULUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12750300243
Postai cím: Bokréta Utca 27. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12750300243
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11377634203
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
Hivatalos név: Building & Management Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25599978241
Postai cím: Váci Út 83. Váci út 83., SelfStore Office
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25599978241
Hivatalos név: Greco Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12287653243
Postai cím: Hársfa Sétány 19.V/31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12287653243
Hivatalos név: TAKAR-INT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24681274241
Postai cím: Dugonics Utca 11.A.ép.10.em.5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24681274241
Hivatalos név: Edand Group Kft
Nemzeti azonosítószám: 26660288213
Postai cím: Petőfi Utca 16
Város: Tésa
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 2636
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26660288213
Hivatalos név: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13939683242
Postai cím: Cziráki Utca 26-32. 1.em.82,84
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683242
Hivatalos név: BBM Budaber Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12839023243
Postai cím: Török Flóris Utca 114.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12839023243
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Szerződéses feltételként előírt környezetvédelmi szempontok: Vállalkozó szavatosságot vállal továbbá
arra, hogy a Műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően a felhasznált takarítószerek, vegyszerek
alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint a rendeltetésszerű használat mellett mentesek
mindenfajta egészségre és környezetre ártalmas hatásoktól.
2. A műszaki leírásban előírt környezetvédelmi szempontok: Nyertes Ajánlattevő a teljesítés során
köteles igazolhatóan környezetbarát termékeket használni; Nyertes Ajánlattevő a teljesítés során köteles
környezetkímélő, energiahatékony technológiát használni,
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/11 (éééé/hh/nn/)
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Az európai uniós, a 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
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BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9627/2022)
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: BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12282672242
Postai cím: Fehér Út 1/B 39206/22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
Telefon: +36 209662908
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://vjsz.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) bekezdés]
x Egyéb: Nagyvállalat
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
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x Egyéb tevékenység: Járműjavítás
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:
ÉPÜLETTAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSE
Hivatkozási szám: EKR001659892021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A BKV Vasúti Járműjavító Kft., mint Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében 1106 Budapest, Fehér
út 1/B. szám alatti telephelyén található Irodaház, Raktár, Tanműhely, Műhelycsarnok épületek területén
történő takarítási szolgáltatás megrendelését kívánja megvalósítani. Az
összes takarítással érintett terület nagysága 4.824,113 m2. Az épületekre jellemzően irodákból,
vizes helyiségekből, lépcsőházakból, folyosókból, étkezőkből, öltözőkből állnak. Az
épületeknek a dokumentációban meghatározottak szerint napi 1-2, heti 1-2, alkalommal, 3 vagy
6 havi rendszerességgel munkanapokon történő takarítása 1-5. számozással ellátott
feladatkörök szerint a Műszaki leírásban szereplő helységbontásban.
Az egyes takarítási feladatkörökkel érintett területek nagysága:
- 1. számú feladatkör: Irodahelyiségek takarítása, terület: 1958,75 m2
- 2. számú feladatkör: Folyosók, közlekedők takarítása, terület: 810,228 m2
- 3. számú feladatkör: Munkavállalói öltözők, zuhanyzók takarítása, terület: 987,3 m2
- 4. számú feladatkör: Mosdók, WC-k takarítása, terület: 296,615 m2
- 5. számú feladatkör: Üzemi étkezők, művezetői irodák takarítása, terület: 638,02 m2
A feladatkörök keretében ellátandó egyes feladatokat és munkavégzési időszakokat
részletesen a Műszaki leírás tartalmazza.
Biztosítani kell az Ajánlatkérő munkarendjének időtartamára (hétfőtől-csütörtökig: 6:00 - 15:20,
pénteken: 6:00-14:20) legalább 1 fő takarító személyzetet az eseti jelleggel felmerülő takarítási
feladatok ellátására. Nyertes ajánlattevő vállalja továbbá, hogy az ügyeletes
takarítószemélyzet legalább 1 tagjának saját költségén mobiltelefon-készüléket biztosít, a
minőségi és gyors feladatvégzés biztosítása céljából.
Nyertes ajánlattevő köteles a jelen közbeszerzési eljárás szerinti takarítási feladat ellátásához
szükséges gépeket, eszközöket, vegyszereket és megfelelő szakképzettségű takarítói létszámot
biztosítani. Nyertes ajánlattevő a takarítás során a felhasználandó tisztítószereket,
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vegyszereket, valamint az egyéb, takarításhoz szükséges eszközöket saját költségén biztosítja.
Ajánlatkérő biztosítja a következő higiéniai anyagokat: WC papír, papírkéztörlő, folyékony
szappan, piszoár tabletta), nyertes ajánlattevő feladata a folyamatos feltöltés elvégzése.
Nyertes ajánlattevő feladata az épületek előbb fel nem sorolt higiéniai anyagokkal (pl.
szemeteszsák) való folyamatos ellátása. Létszámadat: 320 fő, munkarend: üzemben dolgozók
6:00-14:20 óráig, irodai dolgozók 6:30-15:20 óráig végeznek munkát.
OPCIÓS FELADATOK:
Opció1: Nagytakarítás (4 feladatkörre osztva)
- 1. számú feladatkör:
Irodahelyiségek takarítása
Terület: 1809,65 1958.75m2
Időszak: Megrendelő jelzése alapján, évente egy alkalommal
Feladatok (a napi rendszerességű takarítási feladatokon felül):
Ablak és ajtókeretek tisztítása
Fa bútorok bútorápolóval történő kezelése
Szőnyegek vizes, vegyszeres tisztítása
Portörlés összes vízszintes felületen (pl.: szekrénytetők)
Ablakok üvegfelületének takarítása
nyitható ablakok: külső és belső oldalon
nem nyitható ablakok: belső oldalon
- 2. számú feladatkör:
Folyosók, közlekedők takarítása
Terület: 810,228 m2
Időszak: Megrendelő jelzése alapján, évente egy alkalommal
7
Feladatok (a napi rendszerességű takarítási feladatokon felül):
Fűtőtestek, bútorok takarítása
Ablak és ajtókeretek tisztítása
Üvegfelületek takarítása
- 3. számú feladatkör:
Munkavállalói öltözők, zuhanyzók takarítása
Terület: 1117 987,3 m2
Időszak: Megrendelő jelzése alapján, évente egy alkalommal
Feladatok (a napi rendszerességű takarítási feladatokon felül):
Fűtőtestek, bútorok takarítása
Szerelvények, szekrénytetők tisztítása
Teljeskörű fertőtlenítő, vízkőoldó takarítás
- 4. számú feladatkör
Mosdók, WC-k takarítása
Terület: 296,615 m2
Időszak: Megrendelő jelzése alapján, évente egy alkalommal
Feladatok (a napi rendszerességű takarítási feladatokon felül):
Csempék, ablak és ajtókeretek lemosása
Fűtőtestek, bútorok takarítása
Szerelvények tisztítása
Teljeskörű fertőtlenítő, vízkőoldó nagytakarítás
Ablakok üvegfelületének takarítása
nyitható ablakok: külső és belső oldalon
nem nyitható ablakok: belső oldalon
Opció2: Eseti takarítások elvégzése
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Terület: Megrendelői igény szerinti m2, de a szerződés időtartama alatt legfeljebb 4824,113m2
Időszak: eseti jelleggel. Eseti takarítás megrendelésekor a táblázatban feltűntetett helységek
(Oktatóterem, 214-es iroda és Pénztár) takarítása is megrendelhető (51,1 m2, 41,9 m2, 16,4 m2).
Feladat: Megrendelő által az eseti megrendelésben részletezett feladatok elvégzése.
Opció3: Emelt szintű takarítás elvégzése
Vállalkozó a járvány idején az alábbi tevékenységek elvégzését vállalja:
- Kilincsek, ajtónyitók, villanykapcsolók, liftek hívógombjai, korlátok virucid hatású vegyszerrel
történő tisztítása naponta 4 alkalommal
- Közös területi mosdókban hatékony virucid hatású vegyszerrel történő le-, és felmosás napi 3
alkalommal
- Lift padlózatának felmosása virucid hatású fertőtlenítőszerrel napi 2 alkalommal
- Lift padozatán kívüli a mosható falak fertőtlenítése napi 2 alkalommal
- Íróasztalok, tárgyaló asztalok fertőtlenítő áttörlése napi 1 alkalommal
- Székek, karfák, ülőfelületek fertőtlenítése napi 1 alkalommal
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 16200000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: ÉPÜLETTAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSE
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint Ajánlatkérő 1106 Budapest, Fehér út
1/B. szám alatti telephelyén található Irodaház, Raktár, Tanműhely, Műhelycsarnok épületek területén
történő takarítási szolgáltatás megrendelését kívánja megvalósítani. Az összes takarítással érintett
terület nagysága 4.824,113 m2. Az épületekre jellemzően irodákból, vizes helyiségekből, lépcsőházakból,
folyosókból, étkezőkből, öltözőkből állnak. Az épületeknek a dokumentációban meghatározottak szerint
napi 1-2, heti 1-2, alkalommal, 3 vagy 6 havi rendszerességgel munkanapokon történő takarítása 1-5.
számozással ellátott feladatkörök szerint a Műszaki leírásban szereplő helységbontásban.
Az egyes takarítási feladatkörökkel érintett területek nagysága:
- 1. számú feladatkör: Irodahelyiségek takarítása, terület: 1958,75 m2
- 2. számú feladatkör: Folyosók, közlekedők takarítása, terület: 810,228 m2
- 3. számú feladatkör: Munkavállalói öltözők, zuhanyzók takarítása, terület: 987,3 m2
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- 4. számú feladatkör: Mosdók, WC-k takarítása, terület: 296,615 m2
- 5. számú feladatkör: Üzemi étkezők, művezetői irodák takarítása, terület: 638,02 m2
A feladatkörök keretében ellátandó egyes feladatokat és munkavégzési időszakokat részletesen a Műszaki
leírás tartalmazza.
Biztosítani kell az Ajánlatkérő munkarendjének időtartamára (hétfőtől-csütörtökig: 6:00 - 15:20, pénteken:
6:00-14:20) legalább 1 fő takarító személyzetet az eseti jelleggel felmerülő takarítási feladatok ellátására.
Nyertes ajánlattevő vállalja továbbá, hogy az ügyeletes takarítószemélyzet legalább 1 tagjának saját
költségén mobiltelefon-készüléket biztosít, a minőségi és gyors feladatvégzés biztosítása céljából.
Nyertes ajánlattevő köteles a jelen közbeszerzési eljárás szerinti takarítási feladat ellátásához szükséges
gépeket, eszközöket, vegyszereket és megfelelő szakképzettségű takarítói létszámot biztosítani.
Nyertes ajánlattevő a takarítás során a felhasználandó tisztítószereket, vegyszereket, valamint az egyéb,
takarításhoz szükséges eszközöket saját költségén biztosítja.
Ajánlatkérő biztosítja a következő higiéniai anyagokat: WC papír, papírkéztörlő, folyékony szappan,
piszoár tabletta), nyertes ajánlattevő feladata a folyamatos feltöltés elvégzése. Nyertes ajánlattevő
feladata az épületek előbb fel nem sorolt higiéniai anyagokkal (pl. szemeteszsák) való folyamatos ellátása.
Létszámadat: 320 fő, munkarend: üzemben dolgozók 6:00-14:20 óráig, irodai dolgozók 6:30-15:20 óráig
végeznek munkát.
Szerződéskötéskor Nyertes ajánlattevőnek takarítási ütemtervet kell benyújtania, amely tartalmazza a
takarítási feladatokat, épületenkénti, területenkénti és munkanaponkénti bontásban).
(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 eseti jelleggel felmerülő takarítási feladatok ellátására biztosított 1 fő
takarítószemélyzeten felüli takarítószemélyzet létszáma (min. 0 - max.3 fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opció1: Nagytakarítás (4 feladatkörre osztva)
- 1. számú feladatkör:
Irodahelyiségek takarítása
Terület: 1809,65 1958.75m2
Időszak: Megrendelő jelzése alapján, évente egy alkalommal
Feladatok (a napi rendszerességű takarítási feladatokon felül):
Ablak és ajtókeretek tisztítása
Fa bútorok bútorápolóval történő kezelése
Szőnyegek vizes, vegyszeres tisztítása
Portörlés összes vízszintes felületen (pl.: szekrénytetők)
Ablakok üvegfelületének takarítása
nyitható ablakok: külső és belső oldalon
nem nyitható ablakok: belső oldalon
- 2. számú feladatkör:
Folyosók, közlekedők takarítása
Terület: 810,228 m2
Időszak: Megrendelő jelzése alapján, évente egy alkalommal
Feladatok (a napi rendszerességű takarítási feladatokon felül):
Fűtőtestek, bútorok takarítása
Ablak és ajtókeretek tisztítása
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Üvegfelületek takarítása
- 3. számú feladatkör:
Munkavállalói öltözők, zuhanyzók takarítása
Terület: 1117 987,3 m2
Időszak: Megrendelő jelzése alapján, évente egy alkalommal
Feladatok (a napi rendszerességű takarítási feladatokon felül):
Fűtőtestek, bútorok takarítása
Szerelvények, szekrénytetők tisztítása
Teljeskörű fertőtlenítő, vízkőoldó takarítás
- 4. számú feladatkör
Mosdók, WC-k takarítása
Terület: 296,615 m2
Időszak: Megrendelő jelzése alapján, évente egy alkalommal
Feladatok (a napi rendszerességű takarítási feladatokon felül):
Csempék, ablak és ajtókeretek lemosása
Fűtőtestek, bútorok takarítása
Szerelvények tisztítása
Teljeskörű fertőtlenítő, vízkőoldó nagytakarítás
Ablakok üvegfelületének takarítása
nyitható ablakok: külső és belső oldalon
nem nyitható ablakok: belső oldalon
Opció2: Eseti takarítások elvégzése
Terület: Megrendelői igény szerinti m2, de a szerződés időtartama alatt legfeljebb 4824,113m2
Időszak: eseti jelleggel. Eseti takarítás megrendelésekor a táblázatban feltűntetett helységek
(Oktatóterem, 214-es iroda és Pénztár) takarítása is megrendelhető (51,1 m2, 41,9 m2, 16,4 m2).
Feladat: Megrendelő által az eseti megrendelésben részletezett feladatok elvégzése.
Opció3: Emelt szintű takarítás elvégzése
Vállalkozó a járvány idején az alábbi tevékenységek elvégzését vállalja:
- Kilincsek, ajtónyitók, villanykapcsolók, liftek hívógombjai, korlátok virucid hatású vegyszerrel történő
tisztítása naponta 4 alkalommal
- Közös területi mosdókban hatékony virucid hatású vegyszerrel történő le-, és felmosás napi 3 alkalommal
- Lift padlózatának felmosása virucid hatású fertőtlenítőszerrel napi 2 alkalommal
- Lift padozatán kívüli a mosható falak fertőtlenítése napi 2 alkalommal
- Íróasztalok, tárgyaló asztalok fertőtlenítő áttörlése napi 1 alkalommal
- Székek, karfák, ülőfelületek fertőtlenítése napi 1 alkalommal
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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.2.5. pont (Értékelési szempontok) folytatása:
Az Ár (súlyszám: 90) szempontot az alábbi alszempontok szerint kéri AK megadni nettó HUF-ban:
1.1.: Takarítási szolgáltatás nettó ajánlati ár/hónap (HUF-ban, előny az alacsonyabb, súlyszám:
70)
1.2.: Nagytakarítási szolgáltatás nettó ajánlati ár/alkalom (HUF-ban, előny az alacsonyabb,
súlyszám: 5)
1.3.: Eseti takarítás nettó ajánlati ár/m2 (HUF-ban, előny az alacsonyabb,
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súlyszám: 5)
1.4.: Emelt szintű takarítás (fertőtlenítő takarítás) nettó ajánlati ár/alkalom (HUF-ban, előny az alacsonyabb,
súlyszám: 10)
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. 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:
25854 / 2021 (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: ÉPÜLETTAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSE
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
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A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
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: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Prizma FM Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11457688213
Postai cím: Bereki Utca 30
Város: Péteri
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2209
Ország: Magyarország
E-mail: pal.katalin@prizma.hu
Telefon: +36 309708066
Internetcím(ek): (URL) www.prizma.hu
Fax: +36 13711721
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457688213
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: 16200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(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
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nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10835449242
Postai cím: Csókakő Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1164
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10835449242
Hivatalos név: T.A.X. Team Security Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11972411243
Postai cím: Erkel Utca 6. 2. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11972411243
Hivatalos név: Dig-Build Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 12726615204
Postai cím: Nagyváradi Út 64
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12726615204
Hivatalos név: Prizma FM Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11457688213
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Postai cím: Bereki Utca 30
Város: Péteri
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2209
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457688213
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 23480874205
Postai cím: Katus Domb 1.
Város: Tardona
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3644
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205
Hivatalos név: O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25868153241
Postai cím: Ráby Mátyás Utca 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25868153241
Hivatalos név: Dr Clean Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14736957243
Postai cím: Lágymányosi Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14736957243
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
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VI.1.5) További információk:
A hirdetmény V.2.4. pontjához kapcsolódóan:
A Nyertes Ajánlattevő "Takarítási szolgáltatás nettó ajánlati ár/hónap (HUF)" értékelési szempontra tett
megajánlása, amely alapján a szerződés értéke meghatározásra került 12 hónap időtartammal számolva:
- Takarítási szolgáltatás nettó ajánlati ár/hónap (HUF): 1 350 000
Az opciós tételekre adott megajánlásai a Nyertes Ajánlattevőnek:
- Nagytakarítási szolgáltatás nettó ajánlati ár/alkalom (HUF): 750 000
- Eseti takarítás nettó ajánlati ár/m2 (HUF): 132
- Emelt szintű takarítás (fertőtlenítő takarítás) nettó ajánlati ár/alkalom (HUF): 50 000
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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
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Budapesti Corvinus Egyetem (9826/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Corvinus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19156972244
Postai cím: Fővám Tér 8 37058
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Roland
Telefon: +36 14827027
E-mail: roland.kiss@uni.corvinus.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.uni-corvinus.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.uni-corvinus.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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
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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:
Sóház Épület északi oldal felújítása
Hivatkozási szám: EKR000161152022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

838

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapesti Corvinus Egyetem Sóház Épület Északi oldal felújítása
A Budapesti Corvinus Egyetem Sóház Épülete Budapesten a IX. kerület, Fővám tér 13-15. sz. alatti
ingatlanon található. Az épület jelenleg is üzemel és oktatás folyik benne. Az épületet - lassan két évtizede
történt- legutolsó átfogó felújítása után időszerűvé vált az egyes műszaki rendszereinek a felújítása. Így
a tavalyi 2021-es évben elkezdődött az épület déli szárnyában az egyes gépészeti és elektromos műszaki
rendszereknek a felújítása, továbbá a hozzá kapcsolódó építőmesteri felújítások.
Ebben az évben az Egyetem úgy döntött, hogy folytatja a megkezdet felújítási munkákat és az idei évben
az északi szárny felújítását valósítja meg, aminek szintén fő eleme a gépészeti rendszerek felújítása.
Így ebben az évben a Sóház Épület északi oldalának összes szintjének (pince, földszint és 3 emelet)
felújítását terveztük meg, amely a következő főbb elemekből áll:
- gépészeti klíma rendszer felújítása
- gépészeti szellőző rendszer felújítása
- a gépészeti felújításhoz kapcsolódó erős- és gyengeáramú felújítás
- a gépészeti felújításhoz kapcsolódó építészeti felújítás
- tantermek világítás korszerűsítése
- egyéb opcionális munkák: közlekedő világítás csere, alagsori zsibongó felújítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 458515435 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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:
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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: Sóház Épület északi oldal felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45231400-9

Kiegészítő szójegyzék

45315100-9
45324000-4
45331000-6
45350000-5
45421132-8
45432113-9
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1093 Budapest, Fővám tér 13-15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezett gépészeti, elektromos beavatkozások és azok építészeti vonatkozásai a teljesség igénye nélkül:
1. Gépészeti munkák
-Új 4 csöves fan-coilos fűtési és hűtési rendszer kiépítése az irodákban, laborokban
-Új hűtési hőközpont kiépítése, új vízhűtéses kondenzátoros moduláris rendszerű folyadékhűtő
berendezés beépítése
-Laborok szellőztető rendszerének átépítése, felújítása.
2. Elektromos munkák
-Tervezett gépészeti felújítások (fan-coilos fűtés-hűtés) kapcsolódó elektromos munkák.
-Világítás felújítása: lámpa cserék.
-Elektromos erősáramú rendszerek felújítása: kábelcsatorna és szerelvény cserék.
-Új gépházkialakítás erősáramú megtáplálása.
3. Építőmesteri munkák
A tervezett építészeti munkák nagyrészt a gépészeti és elektromos felújításhoz kapcsolódó beavatkozások,
amelyek az adott munkákból, fejlesztésekből szükségessé váló javítási, felújítási munkák. Emellett a felújítás volumene miatt- egyéb, a megrendelői igények alapján keletkezett építészeti felújításokat
terveztünk: tetőtéri ablakok elhelyezése (3. emeleti oktatási termek).
Az összes -gépészeti felújítással érintett pince szinti helyiség felújítása:- szükséges helyeken a gipszkarton
álmennyezet bontása és visszaépítés,- szükséges helyeken gipszkarton fal bontása és visszaépítés,szükséges helyeken belsőépítészeti burkolatok bontása és visszaépítés, - festés
Az északi oldali tömbben található irodák, közlekedők és kiszolgáló helyiségek, oktatási termek felújítása:
- meglévő parapet burkolat előlap bontása és cseréje,
- szükséges helyeken gipszkarton fal bontás és visszaépítés,
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- festés,
- parketta felújítás,
- külső nyílászáró vízvető és gumi tömítés csere,
- közlekedők álmennyezet felújítása (kazettás álmennyezeti betét csere),
- pvc burkolat cseréje,
- világítás cseréje,
- tetősíkablakok elhelyezése a meglévő tetőben.
Az északi oldal alapterülete összesen 2400 nm.
A részletes feladatokat a Műszaki leírás és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) A felhívás III.1.3./M2.1.) alpont szerinti szakember alkalmasságon felüli
többlet szakmai gyakorlata (min. 0 max. 36 hónap) 10
2 3.) A felhívás III.1.3./M2.2.) alpont szerinti szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai gyakorlata
(min. 0 max. 36 hónap) 8
3 4.) A felhívás III.1.3./M2.3.) alpont szerinti szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai gyakorlata
(min. 0 max. 36 hónap) 8
4 5.) Ajánlatkérő által elvárt 24 hónap jótállási időtartamon felül vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap,
max. 24 hónap) 4
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az opció mennyisége nem haladja meg az össz munka 30%-át.
Megrendelő az opció teljes vagy részleges lehívására 2022. július 31. napjáig jogosult.
Opció teljesítésének határideje: 2022. augusztus 26.
Opciós tételekre jutó tartalékkeret: az Opciós tételekre jutó összesen ellenérték 5%-a.
Az opciós tételek díjának elszámolására a végszámlázás keretében kerülhet sor.
Az opciós munkák:
-közlekedő világítás csere, zsibongó felújítása, bejárati főkapuk felújítása, külső homlokzati dísztégla
burkolat javítása
A „zsibongó „felújítása:- meglévő értékmegőrző szekrények, padlóburkolat és kapcsolódó részek
elbontása,- meglévő padlóburkolat csere ,- meglévő álpadló szükséges átalakítása,- új beépített pad
kialakítása (egyedi asztalos szerkezet),- fali akusztikai burkolat kialakítása ,- mennyezet felújítása (bontások
után) ,-festés , előtétfal kialakítása ,meglévő légtechnikai vezetékek visszabontás és átalakítása, elektromos
szerelések (dugaljak és világítás).
Kapuk felújítása:
A Sóház épület földszintjén 3 db bejárati kapu található: Északi kapu, Nyugati kapu ( főbejárati),
Déli kapu.
A kapuk felújításának megrendelői szempontjai:
- a funkcionálisan jól működő kapuk kialakítása (könnyen kezelhető, nyitható-zárható),- a műszakilag
rosszállapotú részek cseréje (fa szerkezetek),- a hiányzó elemek (fa részek és vasalatok, stb.) pótlása,- a
helyszíni beépített szerkezetek felújítása a műhelyben felújítandó kapuszárnyakkal azonos minőségben
készüljenek, a meglévő vasalatok leszerelése, a meglévő festék eltávolítása ,a laza, elváló fa elemek
eltávolítása és cseréje ,az alsó vízvető cseréje új keményfa vízvetőre , A fa szerkezetek telítése penész
és gombaölő szerrel, impregnálás műgyantás anyaggal, tömítés (glettelés) ,csiszolás, a felület alapozó
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mázolása (csiszolás) és fedő mázolása 2-3 rétegben., a meglévő vasalatok megtisztítása, visszaszerelése és
szükséges javítása
Homlokzati felújítás:
A meglévő homlokzatok kapuinak felújítása mellett a homlokzati dísztégla burkolat részleges felújítása.
- a főbejárati kapu melletti dísztégla lábazat sérült vagy hiányozó elemeinek pótlása egyedi gyártású
fagyálló klinker dísztéglából,a keleti homlokzaton az ablak feletti párkánytagozati egyedi dísztégla elemek
pótlása és cseréje szintén egyedi gyártású fagyálló klinker dísztéglából . A párkány tégla elemeinek pótlása
és a párkány felújítása után a párkány lefedésére egy új horganybádog vízorros párkányfedés.
A részletes feladatokat a Műszaki leírás és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
- Az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
- Ajánlatkérő a Kbt. 76.§(2)bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert
alkalmazza, amely az ár esetén a fordított arányosítás, a szakember tapasztalata és jótállás esetén egyenes
arányosítás; a használt képleteket és részletes leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
- Vállalkozó köteles a Munkaterület átvételét követően haladéktalanul a kivitelezési ütemtervet
Megrendelőnek átadni.
- A Munkaterület átadásának időpontja: 2022. június 1.
- I. részteljesítés:2022. július 15., II. részteljesítés:2022. augusztus 26., Végteljesítés:2022. szeptember 30.
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. 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
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
02655 / 2022 (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: Sóház Épület északi oldal felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Csízió-Stúdió Építési Kft
Nemzeti azonosítószám: 13218290213
Postai cím: Kisfaludy Utca 15
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
E-mail: csiziokft@gmail.com
Telefon: +36 204664008
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13218290213
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: 458515435
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépészeti kivitelezés,
Elektromos kivitelezés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12467006213
Postai cím: Faiskola Tér 13
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Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467006213
Hivatalos név: EB Hungary Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13240567242
Postai cím: Fogadó utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13240567242
Hivatalos név: Csízió-Stúdió Építési Kft
Nemzeti azonosítószám: 13218290213
Postai cím: Kisfaludy Utca 15
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13218290213
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:
2022/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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szükséges
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Dédestapolcsány Község Önkormányzata (9467/2022)
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: Dédestapolcsány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15349277205
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 21
Város: Dédestapolcsány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3643
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács László
Telefon: +36 48501030
E-mail: gep2dedes@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) 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
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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:
Új faházak építése
Hivatkozási szám: EKR000519272022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

847

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Dédestapolcsány Község Önkormányzata által a Bánvölgye Élménytábor turisztikai célú fejlesztése valósul
meg az alábbiak szerint:
A meglévő korszerűtlen faházak elbontása után azok helyére korszerűbb, komfortosabb, szintén fa
szerkezetű házak kerülnek építésre.
A nyolc elbontandó fa szerkezetű ház helyére hét új, nyeregtetővel fedett faház kerül, melyek közül kettő
földszintes (ikres telepítéssel) öt pedig beépített tetőteres (melyek közül kettő-kettő ikres elrendezésű).
Mindkét épülettípus hat férőhelyes.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 108647907 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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)
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Elnevezés: Új faházak építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3643 Dédestapolcsány külterület, hrsz: 0164/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dédestapolcsány Község Önkormányzata által a Bánvölgye Élménytábor turisztikai célú fejlesztése valósul
meg az alábbiak szerint:
A meglévő korszerűtlen faházak elbontása után azok helyére korszerűbb, komfortosabb, szintén fa
szerkezetű házak kerülnek építésre.
A nyolc elbontandó fa szerkezetű ház helyére hét új, nyeregtetővel fedett faház kerül, melyek közül kettő
földszintes (ikres telepítéssel) öt pedig beépített tetőteres (melyek közül kettő-kettő ikres elrendezésű).
Mindkét épülettípus hat férőhelyes.
Szintek száma 3 épület esetében: egy (földszint)
Szintek száma 4 épület esetében: kettő (földszint+tetőtér)
Legfelső használati szint magassága: + 2,60 m
Tervezett üdülő épületek tűzszakaszainak száma: kettő, a hat ikres kialakítású épület külön tűzszakaszt
képez majd a különálló, nem ikres kialakítású szintén kettőszintes épülettől.
A hat ikres üdülő épület tűzszakasz területe: 200,61 m2
A legnagyobb üdülő épület szintenként összesített alapterülete: 38,98 m2
Az új faházak szerkezeti kialakítása:
- Alapozás: sávalap, rajta 25 cm vtg. zsalukőből épített lábazat, vasalt padlólemezzel a tetején. Az alapozás
alsó síkja a mindenkori teherviselő talajban 10 cm mélységre alakítandó ki.
- Homlokzati falak: faváz 19,5×4,5 cm szelvényű 4 oldalon gyalult palló váz belső oldalon 15 mm vtg. OSB
lap merevítéssel, ami a pára záró réteget is adja. E mögött 5 cm-es belső installációs lécvázon 15 mm vtg.
tűzgátló gipszkarton lap borítás.
- Falak felületkezelése: a gipszkarton felületek glettelve és festve.
- Födém: szerkezete10×20 cm gyalult gerendák (a tetőteres változatoknál 15 mm vtg. RIGIPS Glasroc F
(Ridurit) burkolattal).
- Belső falak: 4,5×9,5 cm gyalult favázzal építve, kétoldalt 12,5 mm vtg. gipszkarton lappal borítva,
glettelve és festve.
- Ajtók, ablakok: 68 mm vtg. fa profilból épített nyílászárók CE minősítéssel Uw= 1,15 W/m2k.
- Földszinti padló: nappali és háló részek greslap padlóburkolattal, a fürdő kerámia lap burkolattal, falai
csempézve.
- Belső ajtó: 75×210 cm-es (a tetőtérben 90/200 cm) ajtó a válaszfalban kialakított nyílásba építve, utólag
szerelhető tokkal.
- Tetőszerkezet: 7,5×20 cm es szarufákkal, látszó végükön gyalult kivitelben, közöttük 20 cm ásványgyapot
hőszigeteléssel. Belső oldalon párazáró fólia, valamint 5×5 cm installációs lécváz között további 5 cm
kőzetgyapot szigetelés. Tető héjazat hornyolt kerámia cseréppel.
- Csatorna és bádogos elemek: bevonatos, színes alumínium lemez függőeresz 8 cm átmérőjű
körszelvényű lefolyókkal.
- Terasz: lábazati része ragasztott terméskő lap burkolattal, járófelülete cementsimítás.
Tárgyi kivitelezés építési engedély köteles tevékenység, a vonatkozó építési engedély mellékelten
csatolásra került.
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Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen:
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális
formában az előírt példányszámban,
- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció
összeállítása, és amennyiben az engedélyező hatóság hiánypótlást ír, elő, azon dokumentumok, iratok és
munkálatok maradéktalan elkészítése és átadása.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét
képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési
dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című
dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt
tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások
maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű)
szakember magasépítési kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem
legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember épületgépészeti
munkálatok területen szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap 10
3 Többletjótállás időtartama a köt. 12 hó felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva; min: (12
hó felett) 0 hó, max: (12 hó felett) 24 hó, egész hónapokban 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 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:
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:
A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 4 hónap. Előteljesítés megengedett.
IV. szakasz: Eljárás
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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. 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: Új faházak 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: 2022/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
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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: Tinet Pro Kereskedelmi és szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14745058205
Postai cím: Ady Endre út 27/a
Város: Járdánháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3664
Ország: Magyarország
E-mail: tinetpro2@gmail.com
Telefon: +36 308918447
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14745058205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 108815891
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 108647907
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Tinet Pro Kereskedelmi és szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14745058205
Postai cím: Ady Endre út 27/a
Város: Járdánháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3664
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14745058205
Hivatalos név: Győrfi Gábor egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 64981217225
Postai cím: Lillafüredi Út 26
Város: Mályinka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3645
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 64981217225
Hivatalos név: Balázs Kisker Bt.
Nemzeti azonosítószám: 21702329214
Postai cím: Attila Utca 27/a
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21702329214
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:
2022/04/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

853

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:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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
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Esztár Község Önkormányzata (9891/2022)
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: Esztár Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728829209
Postai cím: Árpád Utca 1
Város: Esztár
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4124
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu Támba Hanga Mária
Telefon: +36 202451108
E-mail: dr.hajdu.hanga@gmail.com
Fax: +36 11111111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.esztar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.esztar.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) 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
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Belterületi vízrendezés Esztár községben
Hivatkozási szám: EKR001543812021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

855

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232452-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Belterületi vízrendezés Esztár községben” tárgyú közbeszerzés.
Esztár Község Önkormányzata Esztár község belterületi vízrendezése III. ütemének megvalósítását tervezi,
melynek keretében a csatorna felújítása összesen 3259 m hosszú szakaszon valósul meg. Esztár község
csapadékvíz elvezető rendszerének legsúlypontosabb létesítményei a központi tér vízrendezése.
Közepes csapadékos időszakban is gyakran belvizes helyzet alakul ki a településnek ezen a részén,
amelynek az az oka, hogy e területen korábban épített zárt csatorna-rendszer víznyelő aknái eltömődtek,
összetörtek, parkosítás során megszüntetésre kerültek. Ezért a vízrendezés beruházás egy része a
településnek az úgynevezett „Központi terén” történik.
A főtér vízrendezése 1976. évben 7726/3/1976 tervszámú belterületi vízrendezési tervben rögzítettek
szerint épült meg, majd 2000-ben a 05/2000. terv szerint bizonyos korrekciók végrehajtásával került a
jelenlegi állapotba. Felújítása, vízrendezése szükségszerűvé vált.
A Főtér csapadékvíz elvezetését két csatorna, az 1232. és az 1233. csatornák hivatottak megoldani.
Mindkét csatornának a befogadója a 123. csatorna, amely az Árpád utcán, az óvoda udvarán zárt
csatornával áthaladva csatlakozik a 12. főgyűjtő csatornába, ez az Esztár-Tirigyói csatornán keresztül a
Berettyó folyóba.
A vízrendezési terv további részei a település utcáiban lévő csapadékvíz-csatornák felújítása:
-10. lecsapoló csatorna
-11 főgyűjtő csatorna
-12. főgyűjtő csatorna
A jelenleg megtervezésre kerülő településrész csapadékvíz elvezető rendszere nem képes feladatát ellátni,
vagyis a lehulló összegyülekező csapadékvizet elvezetni az utcákról, és befogadni a telkekről kivezetett
felszíni vizeket. A csapadékvíz csatornák rekonstrukciója során meg kell oldani, illetve meg kell szüntetni
a fenti hiányosságokat. A vízrendezés végrehajtásával az a cél, hogy a belterületen (a tervezési területen)
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a vízi létesítmények olyan állapotba kerüljenek, hogy azok vízkárt, elöntést ne okozzanak a vízgyűjtő
területükön a magán, a közösségi, és állami létesítményekben.
Tervezett csatornák műtárgyai
A felújításra tervezett csatornák műtárgyai:
Átereszek, melyek:
- út tengelyét keresztező „utcai átereszek”
- a telkek bejáratát biztosító, kapubejárók”
- a csatornát keresztező járdák, gyalogátkelő”
- villanyoszlopok védelmét szolgáló „védő átereszek"
Zárt csatornák: ahol a környező terep, illetve a terepen lévő létesítmény épület miatt nem lehet a
csapadékvíz elvezető csatornát nyílt szelvénnyel átvezetni.
Tisztító aknák: Zárt szakaszok üzemszerű fenntartását biztosítják
Víznyelő aknák: A tervben folyókák, nyílt burkolt felületen összegyülekező csapadékvizeket vezetik az
elvezető rendszerbe.
A víz helyben-tartás érdekében betétpallós elzáró szerkezet került tervezésre egy műtárgynál.
A 10. lecsapoló csatorna torkolati műtárgya (l . sz. műtárgy)
A víz helyben tartása a 11., és a 12. Főgyűjtő öblözetéből levonuló vizek esetében a befogadó EsztárTirigyói csatorna torkolati műtárgyának lezárásával biztosítható.
Épülő műtárgyak:
A felújításra kerülő csapadékvíz csatornák nyomvonalán újonnan tervezett és átépítésre kerülő műtárgyak
megvalósítása van a tervben előirányozva, melyek a következők:
-Átereszek
-Kapubejárók, gyalogátkelők
-Villany-, telefon oszlopok bevédése
-Zárt csatornák
-Felszíni folyóka vagy csatorna alsó vízátvezetéssel
-Tisztító aknák
- Víznyelő aknák
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség
igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A
további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további
közbeszerzési dokumentumok részletezik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 78999169 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Belterületi vízrendezés Esztár községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232410-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4124 Esztár 166/4, 166/6, 340, 129/10, 54, 224, 53, 52, 2/2, 775, 282/1,
774 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Belterületi vízrendezés Esztár községben” tárgyú közbeszerzés.
Esztár Község Önkormányzata Esztár község belterületi vízrendezése III. ütemének megvalósítását tervezi,
melynek keretében a csatorna felújítása összesen 3259 m hosszú szakaszon valósul meg.
Esztár község csapadékvíz elvezető rendszerének legsúlypontosabb létesítményei a központi tér
vízrendezése.
Közepes csapadékos időszakban is gyakran belvizes helyzet alakul ki a településnek ezen a részén,
amelynek az az oka, hogy e területen korábban épített zárt csatorna-rendszer víznyelő aknái eltömődtek,
összetörtek, parkosítás során megszüntetésre kerültek. Ezért a vízrendezés beruházás egy része a
településnek az úgynevezett „Központi terén” történik.
A főtér vízrendezése 1976. évben 7726/3/1976 tervszámú belterületi vízrendezési tervben rögzítettek
szerint épült meg, majd 2000-ben a 05/2000. terv szerint bizonyos korrekciók végrehajtásával került a
jelenlegi állapotba. Felújítása, vízrendezése szükségszerűvé vált.
A Főtér csapadékvíz elvezetését két csatorna, az 1232. és az 1233. csatornák hivatottak megoldani.
Mindkét csatornának a befogadója a 123. csatorna, amely az Árpád utcán, az óvoda udvarán zárt
csatornával áthaladva csatlakozik a 12. főgyűjtő csatornába, ez az Esztár-Tirigyói csatornán keresztül a
Berettyó folyóba.
A vízrendezési terv további részei a település utcáiban lévő csapadékvíz-csatornák felújítása:
-10. lecsapoló csatorna
-11 főgyűjtő csatorna
-12. főgyűjtő csatorna
A jelenleg megtervezésre kerülő településrész csapadékvíz elvezető rendszere nem képes feladatát ellátni,
vagyis a lehulló összegyülekező csapadékvizet elvezetni az utcákról, és befogadni a telkekről kivezetett
felszíni vizeket.
A csapadékvíz csatornák rekonstrukciója során meg kell oldani, illetve meg kell szüntetni a fenti
hiányosságokat.
A vízrendezés végrehajtásával az a cél, hogy a belterületen (a tervezési területen) a vízi létesítmények
olyan állapotba kerüljenek, hogy azok vízkárt, elöntést ne okozzanak a vízgyűjtő területükön a magán, a
közösségi, és állami létesítményekben.
Tervezett csatornák műtárgyai
A felújításra tervezett csatornák műtárgyai:
Átereszek, melyek:
- út tengelyét keresztező „utcai átereszek”
- a telkek bejáratát biztosító, kapubejárók”
- a csatornát keresztező járdák, gyalogátkelő”
- villanyoszlopok védelmét szolgáló „védő átereszek"
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Zárt csatornák: ahol a környező terep, illetve a terepen lévő létesítmény épület miatt nem lehet a
csapadékvíz elvezető csatornát nyílt szelvénnyel átvezetni.
Tisztító aknák:
Zárt szakaszok üzemszerű fenntartását biztosítják
Víznyelő aknák:
A tervben folyókák, nyílt burkolt felületen összegyülekező csapadékvizeket vezetik az elvezető rendszerbe.
A víz helyben-tartás érdekében betétpallós elzáró szerkezet került tervezésre egy műtárgynál.
A 10. lecsapoló csatorna torkolati műtárgya (l . sz. műtárgy)
A víz helyben tartása a 11., és a 12. Főgyűjtő öblözetéből levonuló vizek esetében a befogadó EsztárTirigyói csatorna torkolati műtárgyának lezárásával biztosítható.
Épülő műtárgyak:
A felújításra kerülő csapadékvíz csatornák nyomvonalán újonnan tervezett és átépítésre kerülő műtárgyak
megvalósítása van a tervben előirányozva, melyek a következők:
-Átereszek
-Kapubejárók, gyalogátkelők
-Villany-, telefon oszlopok bevédése
-Zárt csatornák
-Felszíni folyóka vagy csatorna alsó vízátvezetéssel
-Tisztító aknák
- Víznyelő aknák
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség
igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további
közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van
csapadékvíz-elvezetés építésének és/vagy felújításának és/vagy bővítésének irányításában szerzett
gyakorlata (igen/nem) 10
2 2. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van műtárgy építésének és/vagy
felújításának és/vagy bővítésének irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 10
3 3. Többlet jótállás vállalt időtartama a kötelező jótállási időn felül (hónap) (min. 0 hónap - max. 24
hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 4. 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
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3.-16-HB1-2019-00011
II.2.9) További információ:
II.2.1.12.) ponthoz: Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3.-16-HB1-2019-00011 – „Esztár
települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése”
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001543812021 /reszletek
honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi a gazdasági szereplők
részére.
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése
alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja
elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti
érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
Az értékelési szempontok körében meghatározott minőségi részszempontok tekintetében a pontozás
a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) figyelemmel történik.
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. 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:
25165 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
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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: Belterületi vízrendezés Esztár 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: 2022/05/10 (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: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 111102207
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78999169
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(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: csapadékvíz-elvezetés
építésének és/vagy felújításának és/vagy bővítésének irányítása valamint a műtárgy építésének és/vagy
felújításának és/vagy bővítésének irányítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: TBK-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23906392215
Postai cím: Kölcsey F. Utca 10/A. fszt. 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23906392215
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Hivatalos név: Komplex-D Magas és Mélyépítőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12115369209
Postai cím: Kartács Utca 32
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12115369209
Hivatalos név: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 24857538244
Postai cím: Karikás Frigyes Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24857538244
Hivatalos név: Gitter Fémipari és Kereskedelmi Bt.
Nemzeti azonosítószám: 22894023209
Postai cím: Hétvezér Utca 10
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22894023209
Hivatalos név: JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14815443209
Postai cím: Széchenyi Utca 43
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14815443209
Hivatalos név: Cívis-út Kft
Nemzeti azonosítószám: 23932663209
Postai cím: Orgona Utca 2
Város: Hajdúsámson, Martinka
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23932663209
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
Hivatalos név: SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 13609472209
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 10
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13609472209
Hivatalos név: Nepál - Bau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13811336209
Postai cím: Gólya Utca 13.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13811336209
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:
2022/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (9809/2022)
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: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728317209
Postai cím: Piac Utca 54
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobi Csaba
Telefon: +36 52507507
E-mail: jegyzo@hbmo.hu
Fax: +36 52507514
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hbmo.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) 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
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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:
Rendezvényszervezés – TOP-5.3.2-17-HB1-2018-00001
Hivatkozási szám: EKR001660452021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

865

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megyei helyi identitást és kapcsolatokat erősítő programok és rendezvények szervezése „A hajdú
hagyományok nyomában” tárgyú projekt [TOP-5.3.2-17-HB1-2018-00001] keretében, elsősorban helyi
közreműködők és fellépők (néptánccsoportok, népzenei együttesek, népdalénekesek, hagyományőrző
közösségek, népi kézműves- és népművészeti alkotók stb.) bevonásával.
I. rész
Rendezvényszervezési szolgáltatások „A hajdú hagyományok nyomában” tárgyú projekt [TOP-5.3.2-17HB1-2018-00001] keretében. A keretszerződés 10 rendezvény (alkalom) szervezésére vonatkozik. Egy
rendezvény (alkalom) 8 óra.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok, a biztosítandó szolgáltatások különösen az alábbiak:
Technikai eszközök biztosítása:
- színpadtechnika,
- hangtechnika (színpad),
- világítástechnikai berendezések (színpad),
- vizuáltechnikai berendezések,
- a szükséges technikai személyzet biztosítása,
- az eszközök helyszínre szállítása és onnan való elszállítása.
A színpadi programelemek keretében
- közismert magyar együttes, zenekar, énekes (2 fellépő, egyik fellépés 80 perces, a másik 40 perces),
- DJ biztosítása (3 órában),
- a hajdú hagyományokat bemutató produkciók 4 óra időtartamban,
- műsorvezető (legalább 1 fő, 8 órában).
A kiegészítő programelemek keretében
- kézműves közösségi műhely (rendezvénysátorban)
- folk „udvar” – táncoktatás
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- „hajdúk ízei” élményfőzés (hajdúsági ételek készítése, bemutatása és kóstoltatása min. 500 fő részére)
- a meghívott vendégek számára catering szolgáltatás biztosítása (külön sátorban történő étkeztetés 50 fő
részére),
- helyi hagyományőrző csoportok, közösségek bemutatkozása,
- beöltözős fotópont biztosítása,
- gyermekjátszó (legalább 3 féle hagyományos népi játéktípus bemutatása, moderálása).
A rendezvény berendezése keretében
- nézőtéri ülőhelyek biztosítása 500 fő részére,
- raklap garnitúra 50 fő részére,
- sátor (oldalak nélkül, minimum 8 m2 alapterület) biztosítása főző és egyéb interaktív program részére,
- rendezvénysátor biztosítása (10 X 30m),
- a rendezvénysátor berendezése (200 fő részére ülőhely biztosítása),
- kordonok felépítése a színpad és backstage leválasztásához és a beengedéshez, zónák kialakításához,
- mobil WC-k biztosítása (6 db).
Továbbá a nyertes ajánlattevő feladatát képezi:
- hostessek biztosítása (4 fő, 8 órában),
- animátorok biztosítása (6 fő, 8 órában),
- egészségügyi biztosítás esetkocsival,
- biztonsági- és vagyonőrök biztosítása (120 óra időtartamban),
- takarítás, hulladék-kezelés és -elszállítás,
- a szükséges engedélyek beszerzése.
A rendezvényeken várható létszám: kb. 2000 fő.
Opció: az ajánlattételi felhívás II.2.10) pontja szerint.
II. rész
Rendezvényszervezési szolgáltatások „A hajdú hagyományok nyomában” tárgyú projekt [TOP-5.3.2-17HB1-2018-00001] keretében. A keretszerződés 5 rendezvény (alkalom) szervezésére vonatkozik. Egy
rendezvény (alkalom) 8 óra.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok, a biztosítandó szolgáltatások különösen az alábbiak
(mindegyik rendezvény tekintetében az ajánlatkérő ezt tekinti alapfeladatnak):
Technikai eszközök biztosítása:
- színpadtechnika,
- hangtechnika (színpad),
- világítástechnikai berendezések (színpad),
- vizuáltechnikai berendezések,
- a szükséges technikai személyzet biztosítása,
- az eszközök helyszínre szállítása és onnan való elszállítása.
A színpadi programelemek keretében
- közismert magyar együttes, zenekar, énekes (1 fellépő, min. 60 perc),
- DJ biztosítása (3 órában),
- a hajdú hagyományokat bemutató produkciók 4 óra időtartamban,
- műsorvezető (legalább 1 fő, 8 órában).
A kiegészítő programelemek keretében
- kézműves közösségi műhely (rendezvénysátorban)
- folk „udvar” – táncoktatás
- „hajdúk ízei” (hajdúsági ételek készítése, bemutatása és kóstoltatása min. 500 fő részére)
- a meghívott vendégek számára catering szolgáltatás biztosítása (külön sátorban történő étkeztetés 50 fő
részére),
- helyi hagyományőrző csoportok, közösségek bemutatkozása,
- beöltözős fotópont biztosítása,
- gyermekjátszó (legalább kétféle hagyományos népi fajáték-típus bemutatása, moderálása).
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A rendezvény berendezése keretében
- raklap garnitúra 50 fő részére,
- sátor (oldalak nélkül, minimum 8 m2 alapterület) biztosítása főző és egyéb interaktív program részére (8
db),
- kordonok felépítése a színpad és backstage leválasztásához és a beengedéshez, zónák kialakításához,
- mobil WC-k biztosítása (4 db).
Továbbá a nyertes ajánlattevő feladatát képezi:
- hostessek biztosítása (4 fő, 8 órában),
- animátorok biztosítása (6 fő, 8 órában),
- egészségügyi biztosítás esetkocsival,
- biztonsági- és vagyonőrök biztosítása (120 óra időtartamban),
- takarítás, hulladék-kezelés és -elszállítás,
- a szükséges engedélyek beszerzése.
A rendezvényeken várható létszám: kb. 1000 fő.
További elvégzendő feladat:
„Település-kerülő” kerékpáros közlekedésbiztonsági program megszervezése (összesen 4 alkalom az
alábbi településeken: Fülöp, Hosszúpályi, Sárrétudvari, Hajdúdorog), melyek tekintetében az ajánlatkérő az
alábbiakat várja el a nyertes ajánlattevőtől:
Szervezési feladatok, eszközök, résztvevők toborzása: útvonal pontos kijelölése (3-5 km táv); cél és rajt
meghatározása, megfelelő személyzet biztosítása, útvonal biztosítása, ellenőrző pontok beépítése
(minimum 8 segítő részvételével), valamint „A hajdú hagyományok nyomában” logójával ellátott
láthatósági mellények biztosítása az indulók részére (a négy alkalomra összesen 1500 db).
A programba bevont felelős szakemberek közlekedésbiztonsági bemutatóval kezdik az eseményt, ahol a
résztvevőkkel ismertetik az alapszabályokat, továbbá indulás előtt kerékpáros szakemberek – szervizpont
segítségével – lehetőséget biztosítanak a kerékpár átvizsgálására és szükség esetén közlekedésre
alkalmassá teszik.
A karaván elején felvezető szakemberek mutatják az útvonalat, a konvoj végét pedig szintén
közlekedésbiztonsági szakemberek zárják.
A résztvevők saját kerékpárjaikkal közlekednek.
Opció: az ajánlattételi felhívás II.2.10) pontja szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Megyei nagyrendezvények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

Fő szójegyzék

868

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Kaba, Nádudvar, Nyíradony,
Berettyóújfalu, Derecske, Hajdúnánás, Komádi, Debrecen.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rendezvényszervezési szolgáltatások „A hajdú hagyományok nyomában” tárgyú projekt [TOP-5.3.2-17HB1-2018-00001] keretében. A keretszerződés 10 rendezvény (alkalom) szervezésére vonatkozik. Egy
rendezvény (alkalom) 8 óra.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok, a biztosítandó szolgáltatások különösen az alábbiak
(mindegyik rendezvény tekintetében az ajánlatkérő ezt tekinti alapfeladatnak):
Technikai eszközök biztosítása:
- színpadtechnika,
- hangtechnika (színpad),
- világítástechnikai berendezések (színpad),
- vizuáltechnikai berendezések,
- a szükséges technikai személyzet biztosítása,
- az eszközök helyszínre szállítása és onnan való elszállítása.
A színpadi programelemek keretében
- közismert magyar együttes, zenekar, énekes (2 fellépő, egyik fellépés 80 perces, a másik 40 perces),
- DJ biztosítása (3 órában),
- a hajdú hagyományokat bemutató produkciók 4 óra időtartamban,
- műsorvezető (legalább 1 fő, 8 órában).
A kiegészítő programelemek keretében
- kézműves közösségi műhely (rendezvénysátorban)
- folk „udvar” – táncoktatás
- „hajdúk ízei” élményfőzés (hajdúsági ételek készítése, bemutatása és kóstoltatása min. 500 fő részére)
- a meghívott vendégek számára catering szolgáltatás biztosítása (külön sátorban történő étkeztetés 50 fő
részére),
- helyi hagyományőrző csoportok, közösségek bemutatkozása,
- beöltözős fotópont biztosítása,
- gyermekjátszó (legalább 3 féle hagyományos népi játéktípus bemutatása, moderálása).
A rendezvény berendezése keretében
- nézőtéri ülőhelyek biztosítása 500 fő részére,
- raklap garnitúra 50 fő részére,
- sátor (oldalak nélkül, minimum 8 m2 alapterület) biztosítása főző és egyéb interaktív program részére,
- rendezvénysátor biztosítása (10 X 30m),
- a rendezvénysátor berendezése (200 fő részére ülőhely biztosítása),
- kordonok felépítése a színpad és backstage leválasztásához és a beengedéshez, zónák kialakításához,
- mobil WC-k biztosítása (6 db).
Továbbá a nyertes ajánlattevő feladatát képezi:
- hostessek biztosítása (4 fő, 8 órában),
- animátorok biztosítása (6 fő, 8 órában),
- egészségügyi biztosítás esetkocsival,
- biztonsági- és vagyonőrök biztosítása (120 óra időtartamban),
- takarítás, hulladék-kezelés és -elszállítás,
- a szükséges engedélyek beszerzése.
A rendezvényeken várható létszám: kb. 2000 fő.
Az ajánlatkérő ún. lehívási kötelezettsége valamennyi rendezvényi helyszín (valamennyi rendezvény)
vonatkozásában a jelen pontban szereplő alapfeladatokra áll fenn.
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(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)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember
rendezvényszervezési szakmai tapasztalata 1000, vagy azt meghaladó fős rendezvények tekintetében (db,
0-10 db) 7
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 93
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: - Az alaptevékenység körében meghatározottakon túl további hostessek biztosítása (max.
10 fő/rendezvény),
- Az alaptevékenység körében meghatározottakon túl további biztonsági- és vagyonőrök biztosítása (max.
120 óra/rendezvény),
- Az alaptevékenység körében meghatározottakon túl további mobil WC-k biztosítása (max. 10 db/
rendezvény),
- Áramkiépítés a rendezvény helyszínén (max. 10 alkalom),
- „Település-kerülő” kerékpáros közlekedésbiztonsági program megszervezése (4 alkalom).
Ajánlatkérő a „Település-kerülő” kerékpáros közlekedésbiztonsági program szervezése tekintetében az
alábbiakat várja el a nyertes ajánlattevőtől:
Szervezési feladatok, eszközök, résztvevők toborzása: útvonal pontos kijelölése (3-5 km táv); cél és rajt
meghatározása, megfelelő személyzet biztosítása, útvonal biztosítása, ellenőrző pontok beépítése
(minimum 8 segítő részvételével), valamint „A hajdú hagyományok nyomában” logójával ellátott
láthatósági mellények biztosítása az indulók részére (a négy alkalomra összesen 1500 db).
A programba bevont felelős szakemberek közlekedésbiztonsági bemutatóval kezdik az eseményt, ahol a
résztvevőkkel ismertetik az alapszabályokat, továbbá indulás előtt kerékpáros szakemberek – szervízpont
segítségével – lehetőséget biztosítanak a kerékpár átvizsgálására és szükség esetén közlekedésre
alkalmassá teszik.
A karaván elején felvezető szakemberek mutatják az útvonalat, a konvoj végét pedig szintén
közlekedésbiztonsági szakemberek zárják.
A résztvevők saját kerékpárjaikkal közlekednek.
Ajánlatkérő az opciós jogát egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni bármely rendezvényre.
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem
vállal kötelezettséget arra, hogy az opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármelyik, fent
meghatározott opciós tétel vonatkozásában, mely magában foglalja azt is, hogy egyáltalán nem hív le,
rendel meg opciós tételt, ugyanakkor a „Település-kerülő” kerékpáros közlekedésbiztonsági program
esetében a 4 alkalom mindenképpen lehívásra kerül, az opció alkalmazása kizárólag abban jelenik meg,
hogy az ajánlatkérő melyik rendezvényhez kapcsolódóan rendeli meg.
Ajánlatkérő opciós jogát egyébiránt a szerződés időbeli hatálya alatt, annak lejártát megelőzően
gyakorolhatja, beleértve azt az esetet is, ha az ajánlatkérő a szerződés meghosszabbítása mellett dönt.
Nyertes ajánlattevő az opciós jog alapján megrendelt szolgáltatásokra vonatkozóan is köteles
a feladatainak szerződésszerű ellátására. Az áram kiépítése és „Település-kerülő” kerékpáros
közlekedésbiztonsági program megszervezése opciós tételen kívül az egyéb, fent megnevezett opciós
tételt (rendezvényt, további szolgáltatást) az alaptevékenység során megadott (kalkulált) egységáron kell
biztosítani.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.3.2-17-HB1-2018-00001
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy az ajánlati ár értékelési részszempont az alábbi
értékelési alszempontokból áll
• Az alaptevékenység díja (nettó, HUF) – Súlyszám: 91,7,
• Áramkiépítés díja (nettó, HUF/rendezvény) – Súlyszám: 0,1
• „Település-kerülő” kerékpáros közlekedésbiztonsági program szervezésének díja (nettó, HUF/alkalom) –
Súlyszám: 1,2.
II.2.1)
Elnevezés: Megyei közepes rendezvények
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Fülöp, Hosszúpályi, Sárrétudvari, Hajdúdorog, Vámospércs
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rendezvényszervezési szolgáltatások „A hajdú hagyományok nyomában” tárgyú projekt [TOP-5.3.2-17HB1-2018-00001] keretében. A keretszerződés 5 rendezvény (alkalom) szervezésére vonatkozik. Egy
rendezvény (alkalom) 8 óra.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok, a biztosítandó szolgáltatások különösen az alábbiak
(mindegyik rendezvény tekintetében az ajánlatkérő ezt tekinti alapfeladatnak):
Technikai eszközök biztosítása:
- színpadtechnika,
- hangtechnika (színpad),
- világítástechnikai berendezések (színpad),
- vizuáltechnikai berendezések,
- a szükséges technikai személyzet biztosítása,
- az eszközök helyszínre szállítása és onnan való elszállítása.
A színpadi programelemek keretében
- közismert magyar együttes, zenekar, énekes (1 fellépő, min. 60 perc),
- DJ biztosítása (3 órában),
- a hajdú hagyományokat bemutató produkciók 4 óra időtartamban,
- műsorvezető (legalább 1 fő, 8 órában).
A kiegészítő programelemek keretében
- kézműves közösségi műhely (rendezvénysátorban)
- folk „udvar” – táncoktatás
- „hajdúk ízei” (hajdúsági ételek készítése, bemutatása és kóstoltatása min. 500 fő részére)
- a meghívott vendégek számára catering szolgáltatás biztosítása (külön sátorban történő étkeztetés 50 fő
részére),
- helyi hagyományőrző csoportok, közösségek bemutatkozása,
- beöltözős fotópont biztosítása,
- gyermekjátszó (legalább kétféle hagyományos népi fajáték-típus bemutatása, moderálása).
A rendezvény berendezése keretében
- raklap garnitúra 50 fő részére,
- sátor (oldalak nélkül, minimum 8 m2 alapterület) biztosítása főző és egyéb interaktív program részére (8
db),
- kordonok felépítése a színpad és backstage leválasztásához és a beengedéshez, zónák kialakításához,
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- mobil WC-k biztosítása (4 db).
Továbbá a nyertes ajánlattevő feladatát képezi:
- hostessek biztosítása (4 fő, 8 órában),
- animátorok biztosítása (6 fő, 8 órában),
- egészségügyi biztosítás esetkocsival,
- biztonsági- és vagyonőrök biztosítása (120 óra időtartamban),
- takarítás, hulladék-kezelés és -elszállítás,
- a szükséges engedélyek beszerzése.
A rendezvényeken várható létszám: kb. 1000 fő.
További elvégzendő feladat:
„Település-kerülő” kerékpáros közlekedésbiztonsági program megszervezése (összesen 4 alkalom az
alábbi településeken: Fülöp, Hosszúpályi, Sárrétudvari, Hajdúdorog), melyek tekintetében az ajánlatkérő az
alábbiakat várja el a nyertes ajánlattevőtől:
Szervezési feladatok, eszközök, résztvevők toborzása: útvonal pontos kijelölése (3-5 km táv); cél és rajt
meghatározása, megfelelő személyzet biztosítása, útvonal biztosítása, ellenőrző pontok beépítése
(minimum 8 segítő részvételével), valamint „A hajdú hagyományok nyomában” logójával ellátott
láthatósági mellények biztosítása az indulók részére (a négy alkalomra összesen 1500 db).
A programba bevont felelős szakemberek közlekedésbiztonsági bemutatóval kezdik az eseményt, ahol a
résztvevőkkel ismertetik az alapszabályokat, továbbá indulás előtt kerékpáros szakemberek – szervízpont
segítségével – lehetőséget biztosítanak a kerékpár átvizsgálására és szükség esetén közlekedésre
alkalmassá teszik.
A karaván elején felvezető szakemberek mutatják az útvonalat, a konvoj végét pedig szintén
közlekedésbiztonsági szakemberek zárják.
A résztvevők saját kerékpárjaikkal közlekednek.
Az ajánlatkérő ún. lehívási kötelezettsége valamennyi rendezvényi helyszín (valamennyi rendezvény)
vonatkozásában a jelen pontban szereplő alapfeladatokra áll fenn.
(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)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember
rendezvényszervezési szakmai tapasztalata 500, vagy azt meghaladó fős rendezvények tekintetében (db,
0-5 db) 7
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 93
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: - Az alaptevékenység körében meghatározottakon túl további hostessek biztosítása (max.
10 fő/rendezvény),
- Az alaptevékenység körében meghatározottakon túl további biztonsági- és vagyonőrök biztosítása (max.
120 óra/rendezvény),
- Az alaptevékenység körében meghatározottakon túl további mobil WC-k biztosítása (max. 10 db/
rendezvény),
- Áramkiépítés a rendezvény helyszínén (max. 5 alkalom),
- Rendezvénysátor (10 X 30 m) biztosítása az előadások és a kézműves műhely helyszínéül, mely feladat
magában foglalja a rendezvénysátor szállítását, felállítását és bontását, továbbá 200 fő részére ülőhely
biztosítását a rendezvénysátorban,
Ajánlatkérő az opciós jogát egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni bármely rendezvényre.
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Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem
vállal kötelezettséget arra, hogy az opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármelyik, fent
meghatározott opciós tétel vonatkozásában, mely magában foglalja azt is, hogy egyáltalán nem hív le,
rendel meg opciós tételt.
Ajánlatkérő opciós jogát egyébiránt a szerződés időbeli hatálya alatt, annak lejártát megelőzően
gyakorolhatja, beleértve azt az esetet is, ha az ajánlatkérő a szerződés meghosszabbítása mellett dönt.
Nyertes ajánlattevő az opciós jog alapján megrendelt szolgáltatásokra vonatkozóan is köteles a
feladatainak szerződésszerű ellátására. Az áram kiépítése és a fentieknek megfelelő rendezvénysátor
biztosítása opciós tételen kívül az egyéb, fent megnevezett opciós tételt (rendezvényt, további
szolgáltatást) az alaptevékenység során megadott (kalkulált) egységáron kell biztosítani.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.3.2-17-HB1-2018-00001
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy az ajánlati ár értékelési részszempont az alábbi
értékelési alszempontokból áll
- Az alaptevékenység díja (nettó, HUF) – Súlyszám: 91
- Áramkiépítés díja (nettó, HUF/rendezvény) – Súlyszám: 0,1
- 1 db rendezvénysátor (10X30m) biztosításának díja (nettó, HUF/rendezvény) – Súlyszám: 0,4
- „Település-kerülő” kerékpáros közlekedésbiztonsági program szervezésének díja (nettó, HUF/alkalom) –
Súlyszám: 1,5
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. 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
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
25152 / 2021 (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: Megyei nagyrendezvények
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: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26490119241
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26490119241
Hivatalos név: Univerzum Média Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13883317209
Postai cím: Egyetem Sugárút 11. 1/8
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13883317209
Hivatalos név: Hajdú-PR-KO Kft
Nemzeti azonosítószám: 23394409215
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Postai cím: Szabadság Tér 12./a. 1/12.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23394409215
Hivatalos név: Inno Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13528757215
Postai cím: Benehalom Utca 16.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13528757215
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Megyei közepes rendezvények
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
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Jelölje meg a 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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: Univerzum Média Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13883317209
Postai cím: Egyetem Sugárút 11. 1/8
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13883317209
Hivatalos név: Savic Consulting Kft
Nemzeti azonosítószám: 23028746205
Postai cím: Vászonfehérítő Utca 36 Fsz/3
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23028746205
Hivatalos név: Hajdú-PR-KO Kft
Nemzeti azonosítószám: 23394409215
Postai cím: Szabadság Tér 12./a. 1/12.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23394409215
Hivatalos név: Inno Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13528757215
Postai cím: Benehalom Utca 16.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13528757215
Hivatalos név: AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26490119241
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26490119241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
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 ajánlattevők:
I. rész
Ajánlattevő neve: Univerzum Média Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 11. 1/8.
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Adósszáma: 13883317-2-09
Ajánlattevő neve: Inno Invest Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benehalom utca 16.
Adószáma: 13528757-2-15
Ajánlattevő neve: AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a.
Adószáma: 26490119-2-41
Ajánlattevő neve: Hajdú-PR-KO Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12./a. 1/12.
Adószáma: 23394409-2-15
II. rész
Ajánlattevő neve: Univerzum Média Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 11. 1/8.
Adósszáma: 13883317-2-09
Ajánlattevő neve: Inno Invest Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benehalom utca 16.
Adószáma: 13528757-2-15
Ajánlattevő neve: AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a.
Adószáma: 26490119-2-41
Ajánlattevő neve: Hajdú-PR-KO Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12./a. 1/12.
Adószáma: 23394409-2-15
Ajánlattevő neve: Savic Consulting Kft.
Ajánlattevő székhelye: 3531 Miskolc, Vászonfehérítő utca 36 Fsz/3.
Adószáma: 23028746-2-05
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Ibrány Város Önkormányzata (10028/2022)
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: Ibrány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732262215
Postai cím: Árpád Utca 5-7.
Város: Ibrány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4484
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Trencsényi Imre
Telefon: +36 42527017
E-mail: phibrany@gmail.com
Fax: +36 42527017
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ibrany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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
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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:
Útfelújítás - I. ütem
Hivatkozási szám: EKR000512192022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

880

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az eljárás során az alábbi építési feladatok lefolytatására kerül sor:
Ibrány belterületén,
Vasvári utca 2069 hrsz.
Virág utca 1033 hrsz.
Tompa Mihály utca 1005/2.
Óvoda utca 339 hrsz.
Katona József utca 1462 hrsz.
utak felújítása.
A nyertes ajánlattevő feladatait a rossz állapotú szakaszok úthelyreállítási munkái képezik. A kivitelezés
nem engedélyköteles tevékenység.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 54982350 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Útfelújítás - I. ütem
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: Magyarország
Ibrány,
Vasvári utca 2069 hrsz.
Virág utca 1033 hrsz.
Tompa Mihály utca 1005/2.
Óvoda utca 339 hrsz.
Katona József utca 1462 hrsz.
NUTS-kód: HU323
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az eljárás során az alábbi építési feladatok lefolytatására kerül sor:
Ibrány belterületén,
Vasvári utca 2069 hrsz.
Virág utca 1033 hrsz.
Tompa Mihály utca 1005/2.
Óvoda utca 339 hrsz.
Katona József utca 1462 hrsz.
utak felújítása.
A nyertes ajánlattevő feladatait a rossz állapotú szakaszok úthelyreállítási munkái képezik. A kivitelezés
nem engedélyköteles tevékenység.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(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.) Környezetvédelmi szempontok (szakmai ajánlat) 10
2 3.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 hónap)
20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Teljes nettó vállalkozói díj (HUF-ban) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 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: Útfelújítás - I. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
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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: "FORTISSIMO" Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10354207215
Postai cím: Óvoda U. 25
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: fortissimokft@gmail.com
Telefon: +36 309432118
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10354207215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55255750
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54982350
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(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
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V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: "FORTISSIMO" Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10354207215
Postai cím: Óvoda U. 25
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10354207215
Hivatalos név: TasiTrend Kft
Nemzeti azonosítószám: 22923136215
Postai cím: Templom Utca 59/a.
Város: Nyiregyhaza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22923136215
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:
2022/04/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
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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 TasiTrend Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Templom utca 59/a.) ajánlattevő alábbi ajánlata nem került
elbírálásra a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti előírásra tekintettel:
1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): 55.489.350,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + min 0, max. 24
hónap): 0 hónap
3. a.) Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások értékelése: A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill.
alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása (Igen/Nem): Nem
3. b.) Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások értékelése: Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes
hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (Igen/Nem): Nem
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Készenléti Rendőrség (9850/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: 15720199251
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Balázs
Telefon: +36 19994686
E-mail: szokebal@kr.police.hu
Fax: +36 19994044
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.
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) 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
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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:
Festés, mázolási és melegburkolási munkák
Hivatkozási szám: EKR000448972021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

887

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész Festés, mázolási munkák vonatkozásában:
Feladat a Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő budapesti, dunakeszi és remeteszőlősi ingatlanjain
található épületek belső festési, mázolási munkáinak elvégzése. A festési mázolási munkákhoz szükséges
minden anyagot és segédanyagot Ajánlatkérő biztosítja, beleértve glett anyag, festék, csiszolópapír,
maszkoló szalag, takarófólia, hullámpapír (padló takaráshoz), stb., valamint a sitt elszállításához szükséges
konténert és a konténer szállítását is. Az elektromos szerelvények, lámpatestek le és felszerelése,valamint
az egyéb fali szerelvények (függönykarnis, tartó konzolok, polcok, tükrök, szükség esetén radiátorok,
stb) le és felszerelése szintén Ajánlatkérő feladata. Ajánlatkérő végzi a bútorok rakodását, összetolását.
Ajánlatkérő biztosítja a festéshez a közműszolgáltatásokat (víz, elektromos energia …).
A keretszerződés összegéből lehívott megrendelés alkalmával minimálisan elvégzendő festési munka
300 m2, vagy minimálisan elvégzendő mázolási munka 50 m2. Lehet egyszerre festési és mázolási munka
is, ekkor minimum 300m2 festés és a festéssel érintett területen belüli mázolási munkák, aminek nincs
minimum korlátja.
2. rész Melegburkolási munkák vonatkozásában:
Feladat a Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő budapesti, dunakeszi és remeteszőlősi
ingatlanjain található épületek belső melegburkolási munkáinak elvégzése (PVC és laminált padló). Az
egyszerre elvégzendő burkolási munka minimálisan 100 m², amely megrendelés útján kerül lehívásra a
keretszerződés összegéből.
Ajánlatkérő biztosítja az elvégzendő munkához a szükséges anyagokat: melegburkolatok készítéséhez
szükséges anyagok (PVC, laminált padló, ragasztók szegélyek, aljzatkiegyenlítő anyagok…), valamint a
sitt elszállításhoz szükséges konténert és a konténer szállítását is. Ajánlatkérő feladata a helyiségekből a
berendezések, bútorok elszállítása, vissza rakodása. Ajánlatkérő biztosítja a melegburkolási munkákhoz
szükséges közműszolgáltatásokat (víz, elektromos energia).
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Az ajánlat során úgy kell megadni az egységárakat, hogy a műszaki leírásban szereplő bármely feladat
szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi járulékos költségeket is tartalmazza (munkadíj,
kiszállási díj, munka elvégzése utáni durva takarítást, törmelék és hulladék konténerbe történő berakását).
A munkálatok során irodák, folyosók, raktárhelyiségek, eligazító helyiségek, előadó termek, folyosók,
kisebb műhelyek, melegburkolatainak cseréjét kell elvégezni.
Első lépésben fel kell bontani a meglévő melegburkolatot, a szegélyeket, ha szükséges az ajtó
küszöböt, illetve burkolatváltót. Az elbontott burkolat alatti aljzatot meg kell vizsgálni, a laza részeket
el kell távolítani, illetve, ha szükséges a meglévő hidegburkolatot is el kell távolítani. Amennyiben a
felbontott parketta alatt párnafák, vagy deszkázat és salak feltöltés van, abban az esetben a Ajánlattevő
feladata elbontani a parkettát és az alátét fákat, valamint az új melegburkolat, illetve ha szükséges
felületkiegyenlítés elkészítése. Megrendelő feladata a salak feltöltés elszállítása és az új aljzatbeton
elkészítése. PVC burkolatot hegesztéssel kell toldani, a szegély kialakítása a padlóburkolat 10 cm-es
felhajtásával, merev holkerrel történjen. Laminált padlóburkolatnál a szegély a padlóburkolattal azonos
színű legyen.
Az elvégzendő feladatokra vonatkozó további követelményeket a KKD részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Festés, mázolási munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU12 A teljesítés helye: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49., 2090 Remeteszőlős,
Nagykovácsi út 1/a-c, 2120 Dunakeszi Repülőtér út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész Festés, mázolási munkák vonatkozásában:
Feladat a Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő budapesti, dunakeszi és remeteszőlősi ingatlanjain
található épületek belső festési, mázolási munkáinak elvégzése. A festési mázolási munkákhoz szükséges
minden anyagot és segédanyagot Ajánlatkérő biztosítja glett anyag, festék, csiszolópapír, maszkoló szalag,
takarófólia, hullámpapír (padló takaráshoz), stb., valamint a sitt elszállításához szükséges konténert és
a konténer szállítását is. Az elektromos szerelvények, lámpatestek le és felszerelése,valamint az egyéb
fali szerelvények (függönykarnis, tartó konzolok, polcok, tükrök, szükség esetén radiátorok, stb) le és
felszerelése szintén Ajánlatkérő feladata. Ajánlatkérő végzi a bútorok rakodását, összetolását. Ajánlatkérő
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biztosítja a festéshez a közműszolgáltatásokat (víz, elektromos energia …). A keretszerződés összegéből
lehívott megrendelés alkalmával minimálisan elvégzendő festési munka 300 m2, vagy minimálisan
elvégzendő mázolási munka 50 m2. Lehet egyszerre festési és mázolási munka is, ekkor minimum 300m2
festés és a festéssel érintett területen belüli mázolási munkák, aminek nincs minimum korlátja.
Az elvégzendő feladatokra vonatkozó további követelményeket a KKD részeit képező műszaki leírás
tartalmazza. A szerződés a hatálybalépéstől számított 36 hónapig leadott megrendelések teljesítéséig, de
ezen belül legfeljebb nettó 70 000 000 Ft, azaz nettó hetvenmillió forint keretösszeg eléréséig tart
(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. Felvonulási idő** (min. 7 naptári nap- maximum 21 naptári nap) 20
2 3. Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft/óra)* / 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. 2.5. Értékelési szempontok részben megadott 1. Ajánlati ár (nettó Ft/óra) értékelési részszempont
tekintetében az adott munkához tartozó összes részfolyamat időnormáinak összegzésével kell
meghatározni az óradíjat. Az ár képzésénél a Terc tételeihez megadott időnormákat kérjük figyelembe
venni. Ajánlatkérő az adott munka megrendelését megelőzően a TERC alapján normaellenőrzést
végez. A 2. értékelési részszempont 2. Felvonulási idő** (min. 7 naptári nap- maximum 21 naptári nap)
vonatkozásában a felvonulási idő a műszaki leírásban leírt megrendelés visszaigazolásától számítandó.
Ajánlatkérő hivatkozással a Kbt. 73. § (6) bekezdésének c) pontjában előírtakra az 1. rész Festés, mázolási
munkák vonatkozásában, az 1. értékelési részszempont (Ajánlati ár nettó Ft/óra) tekintetében nettó
36 011 Ft/óra összegben határozza meg azt az értéket, amelyet meghaladó árat tartalmazó ajánlatot
a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani. Tehát amennyiben az 1. rész Festés, mázolási munkák
vonatkozásában a felolvasólapon szereplő Ajánlati ár (nettó Ft/óra) értékelési részszempont esetében
tett megajánlás meghaladja a nettó 36011 Ft/óra összeget, abban az esetben Ajánlatkérő hiánypótlás,
felvilágosítás kérés kibocsátása nélkül érvénytelenné nyilvánítja Ajánlattevő ajánlatát.
II.2.1)
Elnevezés: Melegburkolási munkák
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45432130-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU12 A teljesítés helye: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49., 2090 Remeteszőlős,
Nagykovácsi út 1/a-c, 2120 Dunakeszi Repülőtér út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész Melegburkolási munkák vonatkozásában:
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Feladat a Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő budapesti, dunakeszi és remeteszőlősi
ingatlanjain található épületek belső melegburkolási munkáinak elvégzése (PVC és laminált padló). Az
egyszerre elvégzendő burkolási munka minimálisan 100 m², amely megrendelés útján kerül lehívásra a
keretszerződés összegéből.
Ajánlatkérő biztosítja az elvégzendő munkához a szükséges anyagokat: melegburkolatok készítéséhez
szükséges anyagok (PVC, laminált padló, ragasztók szegélyek, aljzatkiegyenlítő anyagok…), valamint a
sitt elszállításhoz szükséges konténert és a konténer szállítását is. Ajánlatkérő feladata a helyiségekből a
berendezések, bútorok elszállítása, vissza rakodása. Ajánlatkérő biztosítja a melegburkolási munkákhoz
szükséges közműszolgáltatásokat (víz, elektromos energia).
Az ajánlat során úgy kell megadni az egységárakat, hogy a műszaki leírásban szereplő bármely feladat
szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi járulékos költségeket is tartalmazza (munkadíj,
kiszállási díj, munka elvégzése utáni durva takarítást, törmelék és hulladék konténerbe történő berakását).
A munkálatok során irodák, folyosók, raktárhelyiségek, eligazító helyiségek, előadó termek, folyosók,
kisebb műhelyek, melegburkolatainak cseréjét kell elvégezni.
Első lépésben fel kell bontani a meglévő melegburkolatot, a szegélyeket, ha szükséges az ajtó
küszöböt, illetve burkolatváltót. Az elbontott burkolat alatti aljzatot meg kell vizsgálni, a laza részeket
el kell távolítani, illetve, ha szükséges a meglévő hidegburkolatot is el kell távolítani. Amennyiben a
felbontott parketta alatt párnafák, vagy deszkázat és salak feltöltés van, abban az esetben a Ajánlattevő
feladata elbontani a parkettát és az alátét fákat, valamint az új melegburkolat, illetve ha szükséges
felületkiegyenlítés elkészítése. Megrendelő feladata a salak feltöltés elszállítása és az új aljzatbeton
elkészítése. PVC burkolatot hegesztéssel kell toldani, a szegély kialakítása a padlóburkolat 10 cm-es
felhajtásával, merev holkerrel történjen. Laminált padlóburkolatnál a szegély a padlóburkolattal azonos
színű legyen.
Az elvégzendő feladatokra vonatkozó további követelményeket a KKD részeit képező műszaki leírás
tartalmazza. A szerződés a hatálybalépéstől számított 36 hónapig leadott megrendelések teljesítéséig, de
ezen belül legfeljebb nettó 70 000 000 Ft, azaz nettó hetven millió forint keretösszeg eléréséig tart
(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. Felvonulási idő** (min. 7 naptári nap- maximum 21 naptári nap) 20
2 3. Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft/óra)* / 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. 2.5. Értékelési szempontok részben megadott 1. Ajánlati ár (nettó Ft/óra) értékelési részszempont
tekintetében az adott munkához tartozó összes részfolyamat időnormáinak összegzésével kell
meghatározni az óradíjat. Az ár képzésénél a Terc tételeihez megadott időnormákat kérjük figyelembe
venni. Ajánlatkérő az adott munka megrendelését megelőzően a TERC alapján normaellenőrzést
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végez. A 2. értékelési részszempont 2. Felvonulási idő** (min. 7 naptári nap- maximum 21 naptári nap)
vonatkozásában a felvonulási idő a műszaki leírásban leírt megrendelés visszaigazolásától számítandó.
Ajánlatkérő hivatkozással a Kbt. 73. § (6) bekezdésének c) pontjában előírtakra az 2. rész Melegburkolási
munkák vonatkozásában, az 1. értékelési részszempont (Ajánlati ár nettó Ft/óra) tekintetében nettó 39
699 Ft/óra összegben határozza meg azt az értéket, amelyet meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné fog nyilvánítani. Tehát amennyiben a 2. rész Melegburkolási munkák vonatkozásában
a felolvasólapon szereplő Ajánlati ár (nettó Ft/óra) értékelési részszempont esetében tett megajánlás
meghaladja a nettó 39699 Ft/óra összeget, abban az esetben Ajánlatkérő hiánypótlás, felvilágosítás kérés
kibocsátása nélkül érvénytelenné nyilvánítja Ajánlattevő ajánlatát.
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. 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: Festés, mázolási munkák
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el 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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
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V.2.10)
V.2.11)
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NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: VIAWATT ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: 10372636243
Postai cím: PEDELLUS UTCA 36
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10372636243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Melegburkolási munkák
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el 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:
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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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: VIAWATT ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: 10372636243
Postai cím: PEDELLUS UTCA 36
Város: BUDAPEST
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10372636243
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés megkötés megtagadásának indoka:
Az ITIL projekthez kapcsolódó oktatás végrehajtásával összefüggésben az Országos
Rendőrfőkapitányságnak (a továbbiakban: ORFK) aktuális fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet
az ORFK saját költségvetéséből szükséges finanszírozni. Az ORFK központi tartaléka teljes körűen nem
biztosít lehetőséget a fenti feladat végrehajtásához, így a forrás biztosítása érdekében a Készenléti
Rendőrségtől nettó 78 740 157 Ft +ÁFA, bruttó 100 000 000 Ft költségvetési támogatás a 2022. június
havi előirányzat-módosítás során – az eredetileg rendelkezésre álló anyagi fedezetből – alábbiak szerint
elvonásra került:
1. rész Festés, mázolási munkák: nettó 39 370 079 Ft + 10 629 921 ÁFA, azaz bruttó 50 000 000 Ft
2. rész Melegburkolási munkák: nettó 39 370 079 Ft + 10 629 921 ÁFA, azaz bruttó 50 000 000 Ft
Fentiek alapján Ajánlatkérő nem tud eleget tenni a vállalkozási keretszerződés 3.1.3 pontjában rögzített:
„Megrendelő a Szerződés 3.1. pontja szerinti keretösszeg nettó 70%-os mértékéig vállal megrendelési
kötelezettséget.” lehívási kötelezettségének. Erre figyelemmel és hivatkozással a Kbt. 131. § (9)
bekezdésében foglaltakra Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére képtelenné vált.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Kiskőrös Város Önkormányzata (9218/2022)
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: Kiskőrös Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724784203
Postai cím: Petőfi Sándor Tér 1.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 16195285
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskoros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kiskoros.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) 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
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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:
Víziközmű hálózat fejlesztése Kiskőrösön
Hivatkozási szám: EKR000142092022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Víziközmű hálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Kiskőrös városban – FIDIC Piros könyv
Kiskőrös Város vízközmű hálózata (gerincvezeték) cca. 100 km, jelentős területen (40-50%) elöregedett,
korszerűtlen vezetékek vannak. Az érintett utcákban a víziközmű szolgáltató vízveszteség méréseket
végzett korábban, mely alapján megállapítás nyert, hogy az érintett szakaszokon jelentős mennyiségű
szivárgás tapasztalható a vízhálózaton. Mivel a szivárgások az alacsony talajvízállás miatt nem törnek
a felszínre, ezért a teljes hálózat rekonstrukciója szükséges. Továbbá, ezek a hálózatok cca. 50-60 éves
vezetékek, korszerűtlen azbeszt cement, vas, horganyzott, és un. ragasztott „kék” PVC anyagú csövekből
állnak.
A rekonstrukció során, a meglévő vezetékek (gerinc és bekötő) valamint hálózati szerelvények
(csomópontok, elzárók, tűzcsapok) teljes cseréje készül el, azonos nyomvonalban, azonos mélységben
és azonos átmérővel. A bekötéseket un. cső ki-behúzásos módszerrel kell kiépíteni. A kivitelezés során
felbontott burkolatokat az eredeti állapotára kell helyreállítani.
Kivitelezés során megengedett a burkolt felületek alatti átfúrásos cső elhelyezés.
A kivitelezés során biztosítani kell az adott terület vízszolgáltatását, tehát un. párhuzamos vízhálózat
kiépítése a feladat és az üzemeltetés teljes fenntartása mellett kell az átkötéseket, élőre kötéseket
elvégezni a Szolgáltató közreműködésével.
Batthyány utca:
tervezett vízhálózat építéssel érintett ingatlanok száma: 3 db
fővezeték DN 110 KPE: 350 m
bekötő vezeték DN 25 KPE: 174 m
ellátandó ingatlanok száma (bekötés): 17 db
tolózár beépítés: 2 db
tűzcsap beépítés: 1 db
Béke utca:
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tervezett vízhálózat építéssel érintett ingatlanok száma: 2 db
fővezeték DN 110 KPE: 511 m
fővezeték DN 90 KPE: 12,5 m
bekötő vezeték DN 25 KPE: 262,5 m
ellátandó ingatlanok száma (bekötés): 39 db
tolózár beépítés: 4 db
tűzcsap beépítés: 2 db
Damjanich utca:
tervezett vízhálózat építéssel érintett ingatlanok száma: 2 db
fővezeték DN 110 KPE: 361,5 m
bekötő vezeték DN 25 KPE: 134,5 m
ellátandó ingatlanok száma (bekötés): 17 db
tolózár beépítés: 2 db
Klapka utca:
tervezett vízhálózat építéssel érintett ingatlanok száma: 2 db
fővezeték DN 110 KPE: 477 m
bekötő vezeték DN 25 KPE: 151 m
ellátandó ingatlanok száma (bekötés): 17 db
tolózár beépítés: 7 db
tűzcsap beépítés: 2 db
Petrovics utca:
tervezett vízhálózat építéssel érintett ingatlanok száma: 2 db
fővezeték DN 110 KPE: 208 m
bekötő vezeték DN 25 KPE: 37,5 m
ellátandó ingatlanok száma (bekötés): 17 db
tolózár beépítés: 2 db
Virág utca:
tervezett vízhálózat építéssel érintett ingatlanok száma: 3 db
fővezeték DN 110 KPE: 275 m
bekötő vezeték DN 25 KPE: 274 m
ellátandó ingatlanok száma (bekötés): 20 db
tolózár beépítés: 2 db
tűzcsap beépítés: 2 db
Zrínyi-Petőfi-Piac tér:
tervezett vízhálózat építéssel érintett ingatlanok száma: 5 db
fővezeték DN 110 KPE: 680 m
bekötő vezeték DN 25 KPE: 123 m
ellátandó ingatlanok száma (bekötés): 25 db
tolózár beépítés: 12 db
tűzcsap beépítés: 1 db
Korvin utca:
tervezett vízhálózat építéssel érintett ingatlanok száma: 5 db
fővezeték DN 110 KPE: 343 m
bekötő vezeték DN 25 KPE: 132 m
ellátandó ingatlanok száma (bekötés): 23
tolózár beépítés: 3 db
Részletesen a műszaki leírásban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
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Érték: 138647821 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Víziközmű hálózat fejlesztése Kiskőrösön
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45231100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6200 Kiskőrös közigazgatási területe (HRSZ.: 2985; 2855; 2885, 4305;
2125; 2170, 4193; 4155, 2640; 2607; 2580/1; 258/3, 425; 527; 461, 1962; 4356/1; 2035/14; 1944, 2309; 2274;
2331/2; 2331/3; 2278)
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban és a műszaki leírásban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Víziközmű hálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Kiskőrös Városban – FIDIC Piros könyv
Kiskőrös Város vízközmű hálózata (gerincvezeték) cca. 100 km, jelentős területen (40-50%) elöregedett,
korszerűtlen vezetékek vannak. Az érintett utcákban a víziközmű szolgáltató vízveszteség méréseket
végzett korábban, mely alapján megállapítás nyert, hogy az érintett szakaszokon jelentős mennyiségű
szivárgás tapasztalható a vízhálózaton. Mivel a szivárgások az alacsony talajvízállás miatt nem törnek
a felszínre, ezért a teljes hálózat rekonstrukciója szükséges. Továbbá, ezek a hálózatok cca. 50-60 éves
vezetékek, korszerűtlen azbeszt cement, vas, horganyzott, és un. ragasztott „kék” PVC anyagú csövekből
állnak.
A rekonstrukció során, a meglévő vezetékek (gerinc és bekötő) valamint hálózati szerelvények
(csomópontok, elzárók, tűzcsapok) teljes cseréje készül el, azonos nyomvonalban, azonos mélységben
és azonos átmérővel. A bekötéseket un. cső ki-behúzásos módszerrel kell kiépíteni. A kivitelezés során
felbontott burkolatokat az eredeti állapotára kell helyreállítani.
Kivitelezés során megengedett a burkolt felületek alatti átfúrásos cső elhelyezés.
A kivitelezés során biztosítani kell az adott terület vízszolgáltatását, tehát un. párhuzamos vízhálózat
kiépítése a feladat és az üzemeltetés teljes fenntartása mellett kell az átkötéseket, élőre kötéseket
elvégezni a Szolgáltató közreműködésével.
Batthyány utca:
tervezett vízhálózat építéssel érintett ingatlanok száma: 3 db
fővezeték DN 110 KPE: 350 m
bekötő vezeték DN 25 KPE: 174 m
ellátandó ingatlanok száma (bekötés): 17 db
tolózár beépítés: 2 db
tűzcsap beépítés: 1 db
Béke utca:
tervezett vízhálózat építéssel érintett ingatlanok száma: 2 db
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fővezeték DN 110 KPE: 511 m
fővezeték DN 90 KPE: 12,5 m
bekötő vezeték DN 25 KPE: 262,5 m
ellátandó ingatlanok száma (bekötés): 39 db
tolózár beépítés: 4 db
tűzcsap beépítés: 2 db
Damjanich utca:
tervezett vízhálózat építéssel érintett ingatlanok száma: 2 db
fővezeték DN 110 KPE: 361,5 m
bekötő vezeték DN 25 KPE: 134,5 m
ellátandó ingatlanok száma (bekötés): 17 db
tolózár beépítés: 2 db
Klapka utca:
tervezett vízhálózat építéssel érintett ingatlanok száma: 2 db
fővezeték DN 110 KPE: 477 m
bekötő vezeték DN 25 KPE: 151 m
ellátandó ingatlanok száma (bekötés): 17 db
tolózár beépítés: 7 db
tűzcsap beépítés: 2 db
Petrovics utca:
tervezett vízhálózat építéssel érintett ingatlanok száma: 2 db
fővezeték DN 110 KPE: 208 m
bekötő vezeték DN 25 KPE: 37,5 m
ellátandó ingatlanok száma (bekötés): 17 db
tolózár beépítés: 2 db
Virág utca:
tervezett vízhálózat építéssel érintett ingatlanok száma: 3 db
fővezeték DN 110 KPE: 275 m
bekötő vezeték DN 25 KPE: 274 m
ellátandó ingatlanok száma (bekötés): 20 db
tolózár beépítés: 2 db
tűzcsap beépítés: 2 db
Zrínyi-Petőfi-Piac tér:
tervezett vízhálózat építéssel érintett ingatlanok száma: 5 db
fővezeték DN 110 KPE: 680 m
bekötő vezeték DN 25 KPE: 123 m
ellátandó ingatlanok száma (bekötés): 25 db
tolózár beépítés: 12 db
tűzcsap beépítés: 1 db
Korvin utca:
tervezett vízhálózat építéssel érintett ingatlanok száma: 5 db
fővezeték DN 110 KPE: 343 m
bekötő vezeték DN 25 KPE: 132 m
ellátandó ingatlanok száma (bekötés): 23
tolózár beépítés: 3 db
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli,
felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap,
max.: 60 hónap) 10
2 M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki
vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap, max.: 60
hónap) 10
3 Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 24 hónap, max.: 60 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.11
II.2.9) További információ:
II.2.5)
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 70, értékelési módszer: fordított
arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]
2. sz. részszempont: M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős
műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap, max.:
60 hónap), súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1)
bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
3. sz. részszempont: M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős
műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap, max.:
60 hónap), súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1)
bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
4. sz. részszempont: Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 24 hónap, max.: 60 hónap),
súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése
szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
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
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Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli 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:
03714 / 2022 (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: Víziközmű hálózat fejlesztése Kiskőrösön
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/03 (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: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24688886203
Postai cím: Kőrösi Út 5.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
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Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu
Telefon: +36 209421622
Internetcím(ek): (URL) www.kiskunviz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24688886203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 141665631
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 138647821
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(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: Burkolat bontás,
helyreállítás, Földmunkák, Csővezeték fektetése, Felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13656436206
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
Hivatalos név: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24688886203
Postai cím: Kőrösi Út 5.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24688886203
Hivatalos név: Ékisz Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: 11024893203
Postai cím: Kiskőrösi Út 16
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11024893203
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
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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:
2022/05/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Mályinka Község Önkormányzata (9965/2022)
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: Mályinka Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15545301205
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 5
Város: Mályinka
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3645
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szécsi Ottó
Telefon: +36 48501206
E-mail: malyinka.hivatal@gmail.com
Fax: +36 48501206
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.malyinka.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) 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
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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:
Környezetvédelmi fejlesztés Mályinkában
Hivatkozási szám: EKR000152172022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

908

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
KV-30/200 nyílt mederburkoló elem 965 méter
DN30 beton körszelvényű csőáteresz 38 méter
sávos víznyelő (KV30 mederelem Duna Armtúra CA1050DVL csatornarács lefedéssel) 4 méter
DN400 KGPVC csőáteresz 2 méter
vasbeton hordalékfogó (1,50*1,60*1,90m) műtárgy 2 db
I/40/40 mederburkoló 1:1 rézsűvel, energiatörő küszöbbel 29 méter
DN1000 beton tisztítóakna 1 db
KVF-30 fedlap 164 méter
KVFVb-30 vízbeeresztős fedlap 31 méter
40*40*10 betonlap energiatörő 6 db
Paprét-patak medervédelme a betorkollásoknál - betonba rakott (30 cm vastagságban, 10 cm
homokoskavics ágyazatban) és szárazon rakott terméskő mederburkolatok mennyiség-kimutatása:
Betonba rakott terméskő burkolat: 30,8 m3
Homokágyazat: 10,1 m3
Beton bekötő- és támasztófog: 5,1 m3
Száraz kőszórás: 17,9 m3
Földmeder megvágás a burkolatok részére: 98,0 m3
D63 KPE szivárgócső 10,0 m
D25 KPE ivóvíz bekötővezeték kiváltás 10 db
DN20 gáz bekötővezeték kiváltás 10 db
Kapubejárók és átereszek helyreállítása (164 m) 656 m2
66 m3 beton
656 m2 15x15 cm vasháló 6-os vasból
II.1.5) Részekre bontás
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A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 95003229 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Környezetvédelmi fejlesztés Mályinkában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45221250-9

További tárgyak:

45232450-1

Kiegészítő szójegyzék

45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Mályinka belterület 97/10, 14, 442, 441, 28, 42, 446, 225, 259, 258/3,
139/1, 423, 421, 247, 106, 110/2, 418., 7 és 116 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
KV-30/200 nyílt mederburkoló elem 965 méter
DN30 beton körszelvényű csőáteresz 38 méter
sávos víznyelő (KV30 mederelem Duna Armtúra CA1050DVL csatornarács lefedéssel) 4 méter
DN400 KGPVC csőáteresz 2 méter
vasbeton hordalékfogó (1,50*1,60*1,90m) műtárgy 2 db
I/40/40 mederburkoló 1:1 rézsűvel, energiatörő küszöbbel 29 méter
DN1000 beton tisztítóakna 1 db
KVF-30 fedlap 164 méter
KVFVb-30 vízbeeresztős fedlap 31 méter
40*40*10 betonlap energiatörő 6 db
Paprét-patak medervédelme a betorkollásoknál - betonba rakott (30 cm vastagságban, 10 cm
homokoskavics ágyazatban) és szárazon rakott terméskő mederburkolatok mennyiség-kimutatása:
Betonba rakott terméskő burkolat: 30,8 m3
Homokágyazat: 10,1 m3
Beton bekötő- és támasztófog: 5,1 m3
Száraz kőszórás: 17,9 m3
Földmeder megvágás a burkolatok részére: 98,0 m3
D63 KPE szivárgócső 10,0 m
D25 KPE ivóvíz bekötővezeték kiváltás 10 db
DN20 gáz bekötővezeték kiváltás 10 db
Kapubejárók és átereszek helyreállítása (164 m) 656 m2
66 m3 beton
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656 m2 15x15 cm vasháló 6-os vasból
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe -vízgazd. ép.szakterületen- bevonásra kerülő szakember
szakmai többlettapasztalata (egész hó) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a
legkedvezőbb megajánlás: 48 10
2 A teljesítésbe -közlekedési ép.szakterületen- bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata (egész
hó) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 48 8
3 Kötelező jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás időszaka (egész hónapokban) előny a nagyobb
vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 24 7
4 Helyi hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának vállalása (munkanap) előny a nagyobb
vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb ajánlás: 30) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (Nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00134
II.2.9) További információ:
Előteljesítés lehetséges.
A helyi hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásával kapcsolatos előírás:
A nyertes ajánlattevőnek (vállalkozónak) kötelező minimum 6 fő helyi hátrányos helyzetű lakost
foglalkoztatnia, minimum összesen 20 munkanap időtartamban. Értékelésre a többletvállalás kerül.
Részletek a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötet I.4. fejezetének - Az ajánlatok beadása, felbontása és
elbírálása - 4.2. pontjában, és a szerződéstervezetben.
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
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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:
03959 / 2022 (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: Környezetvédelmi fejlesztés Mályinkában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/11 (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: Novient Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13301655242
Postai cím: Szugló Utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: novient@novient.hu
Telefon: +36 304089047
Internetcím(ek): (URL)
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Fax: +36 48820107
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13301655242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 100000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 95003229
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(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: földmunkák, mélyépítési
munkák egyes részfeladatai, felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
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A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Fortrans 2000 Kft
Nemzeti azonosítószám: 11075064205
Postai cím: Szeles Utca 46
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11075064205
Hivatalos név: Novient Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13301655242
Postai cím: Szugló Utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13301655242
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:
2022/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Országgyűlés Hivatala (9865/2022)
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: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: 15300014241
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodgál Ágnes
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.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) bekezdés]
x Egyéb: Törvényhozó szerv hivatala
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
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x Egyéb tevékenység: Államhatalmi szervek tevékenysége
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:
Ülésterem hűtési kapacitás bővítése (811/2022)
Hivatkozási szám: EKR000356622022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

916

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45331200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Országház Képviselőházi üléstermének (főemelet 16. számú helyiség) meglévő hűtési rendszere mellé
új hűtési rendszer kiépítése, oktatással és a jótállás időtartama alatti garanciafenntartó karbantartással.
4 db hőszivattyú és 3 db építőelemes légkezelő berendezés telepítése, a hozzátartozó cső- és
kábelvezetéki hálózat kiépítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 95524906 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Ülésterem hűtési kapacitás bővítése (811/2022)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

917

Kiegészítő szójegyzék

45331200-8

További tárgyak:
50324200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Országház 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. (hrsz: 24894)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4 db hőszivattyú és 3 db építőelemes légkezelő berendezés telepítése, a hozzátartozó cső- és
kábelvezetéki hálózat kiépítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A feladatok, munkák hibátlan teljesítéséért, a teljesített szolgáltatásokért, a
beépített, átadott termékekre, eszközökre vállalt jótállási idő a feladatok, munkák teljesítésétől számítva
(év) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás ÁFA nélküli összege (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
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Kbt. 115. § (1) bek. szerint: Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot,
az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti
eljárásrendben irányadó szabályai szerint.
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: 811/2022 Rész száma: Elnevezés: Ülésterem hűtési kapacitás bővítése (811/2022)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hunitázs Műszaki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 10445237241
Postai cím: Fáy Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 309221897
Internetcím(ek): (URL) www.hunitazs.hu
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Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10445237241
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: 95524906
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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
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V.2.11)

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12913095213
Postai cím: Üllői Út 809/A
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12913095213
Hivatalos név: Hunitázs Műszaki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 10445237241
Postai cím: Fáy Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10445237241
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:
2022/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (9646/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15399526214
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Moizs Mariann
Telefon: +36 82501300
E-mail: kalmar.beata@kmmk.hu
Fax: +36 82413122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kmmk.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) 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
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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:
Marcali konyhatechnológia fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001476082021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

923

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 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Marcali kastély és környezetének felújítását
és funkcióváltását célzó beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1546/2021. (VIII. 4.) Korm.
határozatban biztosított forrás terhére adásvételi szerződés keretében konyhatechnológiai berendezések
és eszközök beszerzése az alábbiak szerint:
1. rész: - Különböző konyhatechnológiai eszközök: 5 darab (a továbbiakban: db) rozsdamentes kompakt
tálcatároló kocsi, 5 db 2 medencés, vízfürdős melegentartó kocsi, 2 db 2 aknás, fűtött, tányér feladó kocsi,
2 db fűtött feladó kocsi levesestálakhoz, 1 db zárt kosaras, rozsdamentes feladó kocsi, 200 db hőszigetelt
kompakt tálca, teljes felszereléssel, kiegészítőkkel, 1 db elektromos üzemű tűzhely, kiegészítőkkel, 3 db
200 literes rozsdamentes hűtőszekrény, 6 db zárt, rozsdamentes kompakt tálcás rendszerrel kompatibilis,
tálcaszállító kocsi, 20 kompakt tálcához, 2 db zárt, rozsdamentes kompakt tálcás rendszerrel kompatibilis,
tálcaszállító kocsi, 40 kompakt tálcához;
2. rész - Szalagos rendszerű fehéredény mosogatógép (1 db szalagos rendszerű fehéredény mosogatógép
edények és tálcák mosogatásához).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46711884 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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)
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(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: Különböző konyhatechnológiai eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39314000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház marcali telephelye (8700
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Marcali kastély és környezetének felújítását
és funkcióváltását célzó beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1546/2021. (VIII. 4.) Korm.
határozatban biztosított forrás terhére adásvételi szerződés keretében konyhatechnológiai berendezések
és eszközök beszerzése az alábbiak szerint:
1. rész: - Különböző konyhatechnológiai eszközök: 5 darab (a továbbiakban: db) rozsdamentes kompakt
tálcatároló kocsi, 5 db 2 medencés, vízfürdős melegentartó kocsi, 2 db 2 aknás, fűtött, tányér feladó kocsi,
2 db fűtött feladó kocsi levesestálakhoz, 1 db zárt kosaras, rozsdamentes feladó kocsi, 200 db hőszigetelt
kompakt tálca, teljes felszereléssel, kiegészítőkkel, 1 db elektromos üzemű tűzhely, kiegészítőkkel, 3 db
200 literes rozsdamentes hűtőszekrény, 6 db zárt, rozsdamentes kompakt tálcás rendszerrel kompatibilis,
tálcaszállító kocsi, 20 kompakt tálcához, 2 db zárt, rozsdamentes kompakt tálcás rendszerrel kompatibilis,
tálcaszállító kocsi, 40 kompakt tálcához.
Az elvárt termékjellemzők az alábbiak:
- Kompakt tálcatároló kocsi, rozsdamentes: befoglaló méretek: szélesség: 600mm (+/- 20 %), hossz: 1300
mm (+/- 20 %), magasság: 1800 mm (+/- 20 %), rozsdamentes acél kivitel, acélhuzal polcok, 4 db polc, 4 db
önbeálló, ebből 2 fékezhető kerék, sarokvédő ütközők, kerékátmérő: min.125 mm, összteherbírás: min.200
kg;
- Melegentartó kocsi, 2 medencés, vízfürdős: befoglaló méretek: szélesség: 1000 mm (+/- 20 %), mélység:
800 mm (+/- 20 %), magasság: 1000 mm (+/- 20 %), két különálló fűtésű medencével ellátott, vízfürdős
melegentartó kocsi, teljesen rozsdamentes acél (AISI304)-vagy azzal egyenértékű - kivitel (a kocsi
korpusza, fogantyúja, mindkét mélyhúzott különálló fűtésű medence fűtőszála a medence fenéklemeze
alatt helyezkedik el, vízfürdővel illetve szárazon is fűthetők a medencék, alul a kocsi négy sarkán műanyag
védőütközőkkel, a kocsi rövidebbik oldalán rozsdamentes toló fogantyúval, min.+30 °C és +95 °C
között medencénként fokozatmentesen állítható hőmérsékletszabályozással, maximum teljesítmény:
1,4 kW / 220 V / 50 Hz, (0,7 kW / medence), IP X5-ös védelemmel, medencék alatt biztonsági zárással
ellátott leeresztő csappal, medencénként 1 db, alsó polclappal, mélyhúzott fedlappal , min.2,5 méteres
spirálkábellel, melynek dugója a kocsira szerelt dugaljba helyezhető szállításkor, kapacitás: medencénként
maximum 1 db GN 1/1200 mm-es edény, 4 db min.125 mm átmérőjű, DIN 18867-8 szabványnak megfelelő
korrózióálló bolygókerékkel, melyből 2 db fékezhető;
- Feladó kocsi, 2 aknás, fűtött, tányér feladó: befoglaló méretek: szélesség: 550 mm (+/- 20 %), mélység:
900 mm (+/- 20 %), magasság: 1000 mm (+/- 20 %), kétaknás, rugós, fűtött tányérfeladó kocsi, teljesen
rozsdamentes acél (AISI304)-vagy azzal egyenértékű - kivitel (a kocsi korpusza, fogantyúja, tányérfeladó
egysége), fűtött kivitel, alul a kocsi négy sarkán műanyag védőütközőkkel, a kocsi rövidebbik oldalán toló
fogantyúval, aknánként tányérátmérő beállításához szükséges 4 db műanyag bevonatú pálcával, min.
+30 °C és +110 °C között fokozatmentesen állítható hőmérsékletszabályozással, maximum teljesítmény:
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1,8 kW / 220 V / 50 Hz, IP X5-ös védelemmel, 2 db átlátszó policarbonát zárófedővel, min.2,5 méteres
spirálkábellel, melynek dugója a kocsira szerelt dugaljba helyezhető szállításkor, aknánként 16 db
kiemelhető rugóval, kapacitás: min. 110-120 db tányér, tányérátmérő: min.21-26 cm között állítható,
tányérpolcolási magasság policarbonát fedővel: min.670 mm, policarbonát fedő nélkül min.620 mm, 4 db
min.125 mm átmérőjű, DIN 18867-8 szabványnak megfelelő korrózióálló bolygókerékkel, melyből 2 db
fékezhető;
- Feladó kocsi, fűtött, levesestálakhoz: befoglaló méretek: szélesség: 800 mm (+/- 20 %), mélység: 800
mm (+/- 20 %), magasság: 1000 mm (+/- 20 %), rugós, négy oldalon zárt kosárfeladó kocsi, policarbonát
zárófedővel, teljesen rozsdamentes acél (AISI304)-vagy azzal egyenértékű - kivitel (a kocsi korpusza,
fogantyúja, kosárfeladó egysége), alul a kocsi négy sarkán műanyag védőütközőkkel, a kocsi rövidebbik
oldalán toló fogantyúval, kosár tartó és feladó tálcával
Minden oldalról és alulról zárt kivitel, fedlap négy sarkán a fedlapba épített kosár pozícionáló kiegészítővel,
tálca súlyához állítható, kiemelhető rugókkal, folyt. II.2.13) pontban.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt)
termékekre tehet ajánlatot.
Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott
termékjellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely
ajánlatot ajánlatkérő
egyenértékű teljesítésként elfogad. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú
határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó
ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek,
azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és
jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő
által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe
helyezése, a kezelő személyzet betanítása (1 nap 5 főnek 4 óra időtartamban), valamint a használathoz
szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.
(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 jótállási határidő vállalása (hónap, legkedvezőbb 36 hónap,
legkedvezőtlenebb 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.4) pont folyt.:
- Feladó kocsi, fűtött, levesestálakhoz: kosár kapacitás: 75 mm magas kosár: 10 db; 115 mm magas kosár 6
db, kosárméretek: 500x500 vagy 525x525 mm alapterületű kosarak használhatók a kocsiban, tartozékként
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10 db 500x500x115 mm méretű rozsdamentes rácskosárral, 4 db min.125 mm átmérőjű, DIN 18867-8
szabványnak megfelelő korrózióálló bolygókerékkel, melyből 2 db fékezhető;
- Feladó kocsi, zárt kosaras, rozsdamentes: befoglaló méretek: szélesség: 800 mm (+/- 20 %), mélység: 800
mm (+/- 20 %), magasság: 1000 mm (+/- 20 %), rugós, négy oldalon zárt kosárfeladó kocsi, policarbonát
zárófedővel, teljesen rozsdamentes acél (AISI304)-vagy azzal egyenértékű - kivitel (a kocsi korpusza,
fogantyúja, kosárfeladó egysége), alul a kocsi négy sarkán műanyag védőütközőkkel, a kocsi rövidebbik
oldalán toló fogantyúval, kosár tartó és feladó tálcával, minden oldalról és alulról zárt kivitel, fedlap négy
sarkán a fedlapba épített kosár pozícionáló kiegészítővel, tálca súlyához állítható, kiemelhető rugókkal,
kosár kapacitás: 75 mm magas kosár: 10 db; 115 mm magas kosár 6 db, kosárméretek: 500x500 vagy
525x525 mm alapterületű kosarak használhatók a kocsiban, tartozékként 10 db 500x500x115 mm méretű
rozsdamentes rácskosárral, 4 db min.125 mm átmérőjű, DIN 18867-8 szabványnak megfelelő korrózióálló
bolygókerékkel, melyből 2 db fékezhető;
- Kompakt tálca, hőszigetelt, teljes felszereléssel, kiegészítőkkel: befoglaló méretek: szélesség: 370 mm (+/10 %), hossz: 530 mm (+/- 10 %), magasság: 105 mm (+/- 10 %), Euronorm méret, hőszigetelt alsó és felső
rész, tartozékok: porcelán adagtál 0,9 l, fedél adagtálhoz, hőszigetelt levesestál 0,34 l, fedél levesestálhoz,
kompótos tálka 0,2 l, páciens kártyatartó, a megajánlott tálcaszettnek meg kell egyeznie a kórházban
jelenleg használt Temp-Royal típusú szettel;
- Elektromos üzemű tűzhely, kiegészítőkkel: befoglaló méretek: szélesség: 700 mm (+/- 20 %), mélység:
700 mm (+/- 20 %), magasság: 250/900 mm (+/- 20 %), rozsdamentes acél (AISI 304) - vagy azzal
egyenértékű – minimum 1,2 mm vastag fedlap, öntöttvas főzőlapok, 3 oldalról zárt géptartó alépítmény,
szintezhető lábakkal, túlfűtés ellen védett, minimum 6 fokozatban szabályozható hőmérséklet, minimum
IPX5 befolyó víz elleni védettség, slaggal takarítható kivitel, nem ázik be, elektromos csatlakozás: 400 V /
10 kW (+/- 10 %);
- Hűtőszekrény, rozsdamentes, 200 literes: befoglaló méretek: szélesség: 600 mm (+/- 20 %), mélység:
600 mm (+/- 20 %), magasság: 1600 mm (+/- 20 %), zárható hűtőszekrény, fehér acél külső burkolat,
egy darabból öntött polisztirol belső burkolat, dinamikus (ventilációs) hűtés, kívül digitális hőmérséklet
kijelzés, elektronikus vezérlés, SN-ST klímaosztály, hasznos űrtartalom minimum: 180 liter, leolvasztás:
automatikus, hőmérséklet tartomány: min. +2ºC - +15 ºC, rácspolcok száma összesen: 5 db, ajtónyitás,
jobb, megfordítható, hűtőközeg: R600a, maximális energiafelhasználás 24 óra alatt: 1,30 kW;
- Tálcaszállító kocsi, zárt, kompakt tálcás rendszerrel kompatibilis, rozsdamentes, 20 kompakt tálcához:
befoglaló méretek: szélesség: 900 mm (+/- 20 %), mélység: 1000 mm (+/- 20 %), magasság: 1700 mm (+/20 %), zárt tálcaszállító kocsi kompakt tálcákhoz, 20 tálcás, teljesen rozsdamentes acél (AISI304)-vagy
azzal egyenértékű - kivitel, a kocsi alján körbefutó műanyag védőütközővel, felül a kocsi négy sarkán 4
db függőleges tolófogantyúval, hőszigetelt hátfallal, ajtóval, fedlappal és alsó burkolattal, szimplafalú,
mélyhúzott oldalfalakkal, egyajtós kivitel, belül egy légtérrel, 270 °-ban nyitható ajtóval, oldalfalba
süllyesztett ajtónyitóval, mélyhúzott sínekkel ellátott oldalfalakkal, síntávolság: 115 mm, 370x530x110
mm méretű tálcák használhatók a kocsiban, 4 db min.160 mm átmérőjű, korrózióálló bolygókerékkel,
melyekből 2 db fékezhető;
folyt: VI.3.9) pontban.

Elnevezés: Szalagos rendszerű fehéredény mosogatógép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42959000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház marcali telephelye (8700
Marcali, Széchenyi u. 17-21.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Marcali kastély és környezetének felújítását
és funkcióváltását célzó beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1546/2021. (VIII. 4.) Korm.
határozatban biztosított forrás terhére adásvételi szerződés keretében konyhatechnológiai berendezések
és eszközök beszerzése az alábbiak szerint:
2. rész - Szalagos rendszerű fehéredény mosogatógép (1 db szalagos rendszerű fehéredény mosogatógép
edények és tálcák mosogatásához).
Az elvárt termékjellemzők az alábbiak:
- befoglaló méretek: hosszúság: 5000 mm (+/- 20 %), mélység: 950 mm (+/- 20 %), magasság: 2100 mm
(+/- 20 %),
- szalagos kivitelű, folyamatos üzemű mosogatógép, azaz nem ládákba pakolják a tányérokat, és teszik a
szalagra, hanem közvetlenül kerülnek a tányérok a szalagra (természetesen a kisebb méretű, vagy speciális
formájú eszközök ezeknek megfelelő tartóval kerülhetnek a szalagra);
- a 2 perces kontaktidő;
- kompakt vagy cloche rendszerű tálca mosogatására kialakított, vegyszereknek ellenálló szalag;
- elektromos üzemű tank és bojler fűtés;
- teljesen rozsdamentes acél (AISI304 vagy ezzel egyenértékű) kivitel (a tartószerkezet és az összes
mechanikus szerkezet, mosópumpák, szűrők, rögzítések);
- rozsdamentes acél (AISI304 vagy ezzel egyenértékű) belső csővezetékek és mosókarok;
- rozsdamentes acél burkolat (AISI304 vagy ezzel egyenértékű), min. 1 mm vastagság, duplafalú szerkezet;
- hőszigetelt, 1 darabból mélyhúzott rozsdamentes acél mosótank, hegesztési varratok nélkül;
- fóliatasztatúrás vagy érintő panelos, vízálló kezelőpanel, jól olvasható szimbólumokkal
(elektromechanikus kezelőpanel nem elfogadható);
- mosogatási, öblítési és szárítási hőfok kijelzés a kezelőpanelen;
- HACCP letöltés;
- hővisszanyerő egység, mely az öblítésnél keletkező meleg pára segítségével előmelegíti a tápvizet és
csökkenti a helyiségbe kibocsátott páratartalmat;
- az ajtó illesztés könnyen tisztítható és résmentes legyen;
- nyitott ajtó esetén hibajelzés;
- szalagsebesség min. 3 fokozatban állítható, a kontaktidő feleljen meg a DIN10510 vagy ezzel
egyenértékű szabvány előírásainak: e szerint, higiénés okokból az edényeknek, tálcáknak minimum 120
másodpercet kell eltölteniük a mosogatótér mosogató és öblítő zónájában;
- mosogatási fázisok: 1 db előmosó 1 db mosózóna, 1 db öblítő, 1 db szárítózóna hővisszanyerővel;
- mosó + öblítő zónák összesen min. 1600 mm hosszúak;
- szárítózóna min 1300 mm hosszú;
- mosogatási hőfok: 63 – 65 °C HACCP szabványban előírtak szerint;
- öblítési hőfok: 83 – 85 °C HACCP szabványban előírtak szerint;
- szárítási hőfok: 55 – 60 °C HACCP szabványban előírtak szerint;
- hideg- és melegvizes csatlakozás (3/4“) szűrőn keresztül.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt)
termékekre tehet ajánlatot.
Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott
termékjellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely
ajánlatot ajánlatkérő
egyenértékű teljesítésként elfogad. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú
határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó
ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek,
azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és
jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.
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A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő
által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe
helyezése, a kezelő személyzet betanítása (1 nap 5 főnek 4 óra időtartamban), valamint a használathoz
szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.
(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 jótállási határidő vállalása (hónap, legkedvezőbb 36 hónap,
legkedvezőtlenebb 12 hónap) 10
2 Vízfogyasztás DIN10510 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint (liter/óra) 5
3 Hidegvizes betáp. (max. 15 °C) esetén számított maximális áramfelvétel (kW) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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. 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
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
01434 / 2022 (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: Különböző konyhatechnológiai 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: 2022/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Temp-rite International Kft
Nemzeti azonosítószám: 12199097241
Postai cím: Krisztina Krt 83-85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: sk@temprite.t-online.hu
Telefon: +36 12127043
Internetcím(ek): (URL) www.temp-rite.eu
Fax: +36 14570028
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12199097241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31287924
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28466900
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(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: Kicsomagolás,
üzembehelyezés; szakmai tanácsadás és rendelkezésre állás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: Temp-rite International Kft
Nemzeti azonosítószám: 12199097241
Postai cím: Krisztina Krt 83-85
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12199097241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Szalagos rendszerű fehéredény 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: 2022/04/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HOTEX-SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24116192213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@hotex.hu
Telefon: +36 26356653
Internetcím(ek): (URL) www.hotex.hu
Fax: +36 26389463
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24116192213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26612434
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18244984
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25810992213
Postai cím: Szent István Utca 102
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: andras.nemenyi@amecod.hu
Telefon: +36 309569396
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25810992213
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 25953332 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: HOTEX-SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24116192213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24116192213
Hivatalos név: A.MeCoD Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25810992213
Postai cím: Szent István Utca 102
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Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25810992213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Szegedi Szakképzési Centrum (9806/2022)
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 Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15832142206
Postai cím: Kálvária Sugárút 84-86.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gallina Dóra
Telefon: +36 62554560
E-mail: gallina.dora@szakkepzesszeged.hu
Fax: +36 62554560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szakkepzesszeged.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) 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
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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:
ROHU452–JEDI Rendezvények szervezése
Hivatkozási szám: EKR000268912022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

935

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Szegedi Szakképzési Centrum ROHU 452 „JEDI” projekt keretében megvalósuló rendezvények
szervezése, úgymint tematikus rendezvények szervezése diákok számára, konzultáció szervezése végzős
magyar diákok részére, tájékoztatás a ROHU452-JEDI projektről a román és magyar sajtó képviselői
számára, továbbá tábor szervezése román diákok részére, a dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 12548716 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Tematikus rendezvények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3 alkalommal megrendezendő tematikus rendezvény diákok számára (1 kültéri rendezvény, 2 beltéri
rendezvény). Tervezett létszám 200 fő alkalmanként.
3 konzultáció szervezése végzős magyar diákok részére. Létszám tervezetten: 3 x 25-40 fő
3 alkalommal tájékoztatás a ROHU452-JEDI projektről a román és magyar sajtó képviselői számára.
Tervezett létszám 30 fő alkalmanként.
A részletes műszaki elvárásokat a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU452 "Joint Employment-Driven Initiative" JEDI
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: a feltüntetett kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatásának
időtartama függvényében, illetve annak eredményeként megkötendő szerződéskötési időpont
függvényében változhat.
II.2.1)
Elnevezés: Tábor szervezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 tábor szervezése román diákok részére. Létszám: 20fő (diáklétszám) + 2fő tanár +1fő kísérő
(rendelkezzen román és magyar nyelvismerettel) /tábor
A részletes műszaki elvárásokat a dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 M/2) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU452 "Joint Employment-Driven Initiative" JEDI
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. 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:
06176 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
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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: Tematikus rendezvények
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26490119241
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: axiagroup@axiagroup.hu
Telefon: +36 302050638
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13211772
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26490119241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5393701
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7995540
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(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: Rendezvényszervezési
részfeladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26490119241
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26490119241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Tábor szervezése
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Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26490119241
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: axiagroup@axiagroup.hu
Telefon: +36 302050638
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13211772
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26490119241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7598426
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4553176
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(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:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Rendezvényszervezési
részfeladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26490119241
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26490119241
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

942

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:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Szomor Község Önkormányzata (9608/2022)
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: Szomor Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730019111
Postai cím: Szabadság Tér 8
Város: Szomor
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2822
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy György
Telefon: +36 34580530
E-mail: polgarmester@szomorkozseg.hu
Fax: +36 34580530
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szomorkozseg.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) 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
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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:
Szomor-csapadékvíz elvezetése I. ütem
Hivatkozási szám: EKR001422492021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

944

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szomor Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-16 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések c. pályázati felhívásra benyújtott, „Szomor település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
I. ütem ” (TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00022) c. projekt keretében támogatásban részesült. A projekt célja
Szomoron a Szent Mihály, Fényeskert, Kossuth Lajos, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor és Zsámbéki utcák,
valamint a Gyermelyi és a Pesti út találkozás közötti településrész csapadék-víz elvezetési problémáinak
megoldása.
A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer végső befogadójaként a tervezési területen a községen belül
191/4 helyrajzi számon nyilvántartott, körülbelül 2,4 km hosszú, időszakos vízfolyásként fennálló Szomorivízfolyás szolgál.
A kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint a vízjogi
létesítési engedély rendelkezésre áll.
HELYSZÍN
Pesti út bal oldal 1 (2-0-0) 191/3
Levezető árok (1-1-0) 192
193/1
194/5
197
191/3
191/2
191/1
Pesti út bal oldal (2-1-0) 191/3
Pesti út jobb oldal 2 (1-2-0) 191/1
Pesti út jobb oldal (1-0-0) 191/1
Zsámbéki út b. o. (3-0-0) 178/1
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Zsámbéki út j. o. (4-0-0) 178/1
Petőfi Sándor u. (5-0-0) 62
Vörösmarty út (6-0-0) 87
ELVÉGZENDŐ FELADAT:
A település csapadékvíz elvezetésének fejlesztése során az alábbi létesítmények kerülnek kivitelezésre:
Pesti út bal oldal (Burkolt árok-(2-0-0), 0+000 – 0+025.27 és Pesti út bal oldal (Földárok-(2-1-0), 0+000 –
0+204.08)
A Szomor Község nyugati részéről, a Gyermelyi és Pesti út közötti területről lefolyó vizek jelentős része az
2-0-0 szakaszon keresztül jut el a végső befogadóba, a Szomori-vízfolyásba.
A szakasz két részre bontható: az 1-1-0 jelű szakasztól a befogadóig jelenleg árokelemes burkolattal
rendelkezik (2-0-0). A másik szakasz az 1-1-0 jelű csatlakozástól a Pesti út irányában található föld-medrű
árokszakasz (2-1-0). A földárok itt több helyen feliszapolódott, helyeként elburjánzott növényzettel
rendelkezik. A tervezett állapot alapján Leier ÁE 40-35/50 L árokelemekből (vagy azzal egyenértékű) új
árok építése valósul meg. Az 1-1-0 szakasz csatlakozásától a Pesti út irányába (2-1-0) a meglévő földárok
profilozása valósul meg.
Levezető árok (1-1-0), 0+000 – 0+081,9
A meglévő árok helyett egy levezető árok épül, amely a 197 hrsz.-on kezdődik végighalad a 194/5 hrsz.on , 193/1 hrsz.-on és a 192 hrsz.-ot követően becsatlakozik a befogadóba. A 197 hrsz.-on lévő árok
homokfogóval kerül kialakításra, ezáltal a dombról érkező homokszemcséket kiszűrve halad tovább a
befogadóba, ahol a leérkező víztömeg az újonnan kialakításra kerülő rácsos aknába torkol-lik, mely a
csapadékvizet zárt rendszerben átvezeti az út túloldalára, ahol szintén rácsos akna kerül kialakításra.
Pesti út jobb oldal (1-0-0), 0+000 – 0+034.05 és (1-2-0), 0+000 – 0+026.22
A Pesti út jobb oldalán található földárok 2 szakaszra osztható, a tervezett útátvezetés végén kialakított
rácsos aknától a meglévő csapadékcsatorna irányába (1-0-0), valamint az útátvezetéstől a Pesti út irányába
(1-2-0). Az útátvezetésnél kialakított rácsos akna után a csapadék zárt csatornarendszeren keresztül jut
el a már meglévő csapadékcsatornába. Így az eddigi földárok feltöltésre kerül a zárt csapadékcsatorna
felett, a meglévő átereszt pedig elbontják. A tervezett árok DN800-as átmérőjű csővel bukik a befogadóba,
amelynek folyásfeneke 212.09 mBf, a befogadó folyásfeneke 211.59 mBf.
A megmaradó földárok (1-2-0) karbantartására kerül még sor.
Zsámbéki út j. o. (3-0-0), 0+000 – 0+461,9
A meglévő földárok profilozása valamint, 11 db új áteresz kerül beépítésre.
Zsámbéki út b. o. (4-0-0), 0+000 – 0+437,4
A meglévő betonburkolatú árok helyére teljes nyomvonalon új árokelemek kerülnek beépítésre. A
0+327,9-0+345,9 és 372,6-377,6 szelvények között a meglévő betonburkolatú árok bent marad.
A nyomvonal mentén a 17 db kapubejáró közül 8 db átépítésre kerül, ezek alá új áteresz kerül beépítésre
40 cm-es átmérővel.
Petőfi Sándor u. (5-0-0), 0+000 – 0+105,5
A meglévő betonburkolatú árok helyére teljes nyomvonalon új árokelemek kerülnek beépítésre. A
nyomvonal mentén a 5 db új áteresz kerül beépítésre 50 cm-es átmérővel.
Vörösmarty út (6-0-0), 0+000 – 0+057,9
Az árok meglévő betonburkolata elbontásra kerül és annak helyére 44,5 m hosszon Leier ÁE 40/35-50
L (vagy azzal egyenértékű) árokelemek kerülnek beépítésre. Az érintett szakaszon kettő darab áteresz
található jelenleg, melyek közül az Á-1 jelű a 149 hrsz.-ú ingatlan előtt átépítésre kerül 8 m hosszon NA 50
méretű beton áteresszé. A 147/11 hrsz.-ú ingatlan előtt lévő Á-2 jelű átereszt a be-ruházás nem érinti.
1105 sz. Zsámbok-Bajna összekötő út keresztezése
Az épülő (1-1-0) Levezető árok és az 1105 számú Zsámbok-Bajna összekötő út keresztesése a 6+267 km
szelvényben kerül kialakításra. Az út alatti átvezetés elején és végén rácsos akna kerül kialakításra. Az
átvezetett cső DN 780-as betoncső.
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FONTOS! A tervezett állapot részletes ismertetését az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció
tartalmazza. A megvalósítás során a tervdokumentációban és az engedélyben meg-fogalmazott
előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
A tervezett állapoton feltüntetett és nevesített előre gyártott termékek csak a műszaki tulajdonságok
és paraméterek miatt kerültek megnevezésre. A kivitelezés során a tervezett termékekkel azonos
tulajdonságú és műszaki paraméterekkel bíró termékek is beépíthetők, amennyiben a megfelelőséget a
gyártó és a kivitelező megfelelően tanúsítani tudja!
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: Szomor-csapadékvíz elvezetése I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Szomor Község közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pesti út bal oldal (Burkolt árok-(2-0-0), 0+000 – 0+025.27 és Pesti út bal oldal (Földárok-(2-1-0), 0+000 –
0+204.08)
Épül összesen:
- 204,08 m hosszon, meglévő földárok profilozása 40 cm fenékszélességgel, 1:1-es rézsűhajlással meg-lévő
terephez csatlakozva;
- 25,27 m hosszon mederlapok cseréje, Leier ÁE 50/35-40 L árokelemekre (vagy azzal egyenértékű), 1:1-es
rézsűhajlással meglévő terephez csatlakozva
Levezető árok (1-1-0), 0+000 – 0+081,9
Épül összesen:
- 47,53 m beton burkolólapos árok 1:1 rézsűhajlással 40 cm-es fenékszélességgel
- 16,00 m beton burkolólapos árok 1:1 rézsűhajlással 40 cm-es fenékszélességgel 30 cm mély homokfogóval
- 18,37 m DN800 beton zárt csapadékcsatorna út alatti átvezetéssel
- 2 db ráccsal ellátott akna kerül kialakításra Leier aknaelemekből (vagy azzal egyenértékű)
- 3 db betonfog kerül kialakításra Leier zsalukövekből (vagy azzal egyenértékű) kirakva
Pesti út jobb oldal (1-0-0), 0+000 – 0+034.05 és (1-2-0), 0+000 – 0+026.22
Épül összesen:
- 34.05m DN800 beton zárt csapadékcsatorna
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- 26.22m földárok profilozás, 1:1-es rézsűhajlással 40cm-es fenékszélességgel
Zsámbéki út j. o. (3-0-0), 0+000 – 0+461,9
Épül összesen:
- 461,9 m hosszon meglévő földárok profilozása 40 cm fenékszélességgel, 1:1-es rézsűhajlással meg-lévő
terephez csatlakozva;
- 11 db Leier TA 50/100 talpas betoncső (vagy azzal egyenértékű) áteresz 52,5 m hosszon.
Zsámbéki út b. o. (4-0-0), 0+000 – 0+437,4
Épül összesen:
- 249 m Leier ÁE 40/35-50 L (vagy azzal egyenértékű) árokelem meglévő terephez csatlakozva;
- 8 db Leier TA 40/100 talpas betoncső (vagy azzal egyenértékű) áteresz 55 m hosszon.
Petőfi Sándor u. (5-0-0), 0+000 – 0+105,5
Épül összesen:
- 80,5 m hosszon Leier ÁE 40/35-50 L (vagy azzal egyenértékű) árokelem;
- 5 db Leier TA 50/100 talpas betoncső (vagy azzal egyenértékű) áteresz 25 m hosszon.
Vörösmarty út (6-0-0), 0+000 – 0+057,9
Épül összesen:
- 44,5 m hosszon Leier ÁE 40/35-50 L (vagy azzal egyenértékű) árokelem;
- 1 db Leier TA 50/100 talpas betoncső (vagy azzal egyenértékű) áteresz 8 m hosszon.
1105 sz. Zsámbok-Bajna összekötő út keresztezése
Épül összesen:
- 18,37 m Leier TA 80/100 talpas betoncső (vagy azzal egyenértékű), csaphornyos illesztéssel
A megvalósítás során a tervdokumentációban és az engedélyben megfogalmazott előírásokat
maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
Mennyiség kiírásokat részletesen lásd Költségvetésben!
(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 felhívás III.1.3) M.1. pont tekintetében megnevezett szakember
vízgazdálkodási épít-mények szakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max. 60
hónap) 20
2 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 0 hónap - max 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00022
II.2.9) További információ:
1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb
(legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított
pontértéket kap.
Ajánlatkérő az 1. részszempont ajánlati elemének pontszámát az alábbi képlettel számolja:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
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Az 2. értékelési részszempont vonatkozásában az értékelés módszere a KH 25.03.2020-i útmutató-ja
(„Útm.”) 1. számú m. A. 1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; a legkedvezőbb megajánlás:
60 hónap, 0 hónapos megajánlások esetén 0 pontot kap ajánlattevő. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a képletbe
abban az esetben is a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján legkedvezőbbként meghatározott érték (60 hónap)
kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
P = A vizsgált / A legjobb x (P max – P min) + P min
Az értékelés módszere a 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára
legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai
aránypárral megállapított pontértéket kap.
Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:
P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
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. 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:
22529 / 2021 (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: Szomor-csapadékvíz elvezetése I. ütem
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Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
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V.2.10)
V.2.11)

Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: SZÉLES ÚT Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25961067211
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25961067211
Hivatalos név: Mapex-Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13530387211
Postai cím: Fekete Ferenc Utca 5.
Város: Nyergesújfalu
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2536
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13530387211
Hivatalos név: Stribau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13933986111
Postai cím: Pozsonyi Utca 11. 579
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13933986111
Hivatalos név: Grilgép Közmű és Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13965284213
Postai cím: Stefánia Utca 32.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13965284213
Hivatalos név: KERT-MÍVES 2004 Kft
Nemzeti azonosítószám: 13403568211
Postai cím: Szentmiklósi Út 27.
Város: Neszmély
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2544
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13403568211
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:
Nyertes Ajánlattevő a háborús helyzetre és a beszerzési árak emelkedésére való tekintettel elállt a
szerződés megkötésétől.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Tamási Város Önkormányzata (9851/2022)
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: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733438217
Postai cím: Szabadság Utca 46-48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Ferenc
Telefon: +36 74570800
E-mail: titkarno@tamasi.hu
Fax: +36 74471623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tamasi.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) 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
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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:
Tamási külterületi ivóvízellátás - II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000222752022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

953

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45247130-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának kiépítése – Adorjánpuszta
A kivitelezéssel érintett terület terület Tamási keleti részén, külterületen helyezkedik el, a 61 sz. főút és a
Koppány csatorna között. A rendelkezésre álló közműtérképek alapján a tervezési területen a Belátó utca
(61 sz. út) keleti végén található üzemelő vízvezeték, amelyre a bővítési terület hálózata csatlakoztatható,
ezen ellátatlan településrész bekötése az elosztóhálózat bővítésével oldható meg.
Adorjánpuszta településrész bekötése az elosztóhálózat bővítésével:
T-Víz-AP-1 jelű vízvezeték
Épül összesen: 3084,7 m D110 KPE PN10 vízvezeték
16 db (119,5 m) D25 KPE bekötővezeték
12 db új vízmérőakna szerelvényekkel, nyomáscsökkentővel
129 m D160 mm KPE védőcső
6 db föld feletti tűzcsap
2 db tolózár akna
4 db légtelenítő akna
2 db leürítő akna
T-Víz-AP-2 jelű vízvezeték
Épül összesen: 522,0 m D110 KPE PN10 vízvezeték
5 db (51,7 m) D25 KPE bekötővezeték
1 db (14,0 m) D40 KPE bekötővezeték (0687/79 hrsz.)
6 db vízmérőakna szerelvényekkel, nyomáscsökkentővel
3 db föld feletti tűzcsap
Közműkeresztezések:
- Elektromos kábelek, oszlopok megközelítése
- Gázvezeték
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- Szennyvízcsatorna
- Távközlési, telekommunikációs kábelek, oszlopok megközelítése
- Csapadékvíz elvezető közmű
Aknák: Légtelenítő és leürítő akna
A kivitelezési munka engedélyköteles.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 68674689 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Tamási – Adorjánpuszta településrész vízellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45231300-8

További tárgyak:

45232100-3

Kiegészítő szójegyzék

45232150-8
45232151-5
45232450-1
45232451-8
45232452-5
45232453-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Tamási város közigazgatási területe, de különösen az alábbi hrsz.-ok:
0726/4, 0726/2, 0733, 0725/17, 0687/97, 0687/92, 0687/102, 0702, 0687/59
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának kiépítése – Adorjánpuszta
A kivitelezéssel érintett terület terület Tamási keleti részén, külterületen helyezkedik el, a 61 sz. főút és a
Koppány csatorna között. A rendelkezésre álló közműtérképek alapján a tervezési területen a Belátó utca
(61 sz. út) keleti végén található üzemelő vízvezeték, amelyre a bővítési terület hálózata csatlakoztatható,
ezen ellátatlan településrész bekötése az elosztóhálózat bővítésével oldható meg.
Adorjánpuszta településrész bekötése az elosztóhálózat bővítésével:
T-Víz-AP-1 jelű vízvezeték
Épül összesen: 3084,7 m D110 KPE PN10 vízvezeték
16 db (119,5 m) D25 KPE bekötővezeték
12 db új vízmérőakna szerelvényekkel, nyomáscsökkentővel
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129 m D160 mm KPE védőcső
6 db föld feletti tűzcsap
2 db tolózár akna
4 db légtelenítő akna
2 db leürítő akna
T-Víz-AP-2 jelű vízvezeték
Épül összesen: 522,0 m D110 KPE PN10 vízvezeték
5 db (51,7 m) D25 KPE bekötővezeték
1 db (14,0 m) D40 KPE bekötővezeték (0687/79 hrsz.)
6 db vízmérőakna szerelvényekkel, nyomáscsökkentővel
3 db föld feletti tűzcsap
Közműkeresztezések:
- Elektromos kábelek, oszlopok megközelítése
- Gázvezeték
- Szennyvízcsatorna
- Távközlési, telekommunikációs kábelek, oszlopok megközelítése
- Csapadékvíz elvezető közmű
Aknák: Légtelenítő és leürítő akna
A kivitelezési munka engedélyköteles.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni
kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben
azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az
eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja
el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy
jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 21/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely
megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi
szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat
átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve
funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely
megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési
beruházás megfelel
az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az
ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes
tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt
építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben
egyezhetnek meg. Szerződésmódosítás során a Kbt. 141. §- ának szabályai az irányadóak.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása - előny a magasabb hónapban és egész számban
megadva (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 1,5
2 M2) szerinti szakember vonatkozásában vízgazdálkodási építményekkel összefüggő beruházás
kivitelezésében szerzett többlettapasztalat (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 1,5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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. 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:
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04586 / 2022 (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: Tamási – Adorjánpuszta településrész vízellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/10 (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: Kiss Épületgépész Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12933615217
Postai cím: Tóvölgy Utca 4
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: info@kissepuletgepeszkft.hu
Telefon: +36 305405600
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12933615217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 143751919
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68674689
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
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(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-VZ felelős műszaki
vezetés
Földmunka
Technológiai szerelés
Útburkolat és műtárgy készítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: R.E.D-HUNGARY Ingatlanhasznosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 25309117217
Postai cím: Fehérvári Út 31.
Város: Paks
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25309117217
Hivatalos név: Kiss Épületgépész Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12933615217
Postai cím: Tóvölgy Utca 4
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12933615217
Hivatalos név: TTSZ Bau Festő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24226617217
Postai cím: Arany János Utca 200
Város: Fadd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24226617217
Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11295530217
Postai cím: Szabadság Utca 109.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530217
Hivatalos név: VÍZÉPSZOLG-94 Vízépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11038030203
Postai cím: Kéve Utca 41
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11038030203
Hivatalos név: I&P Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26615666217
Postai cím: Kiss János Utca 13
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26615666217
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:
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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:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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
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Alsóberecki Község Önkormányzata (10142/2022)
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: Alsóberecki Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15349459105
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 29
Város: Alsóberecki
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3985
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Emriné Bajnok Zita
Telefon: +36 47322224
E-mail: alsobereckihivatal@gmail.com
Fax: +36 47322224
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Idősek klubja épületének fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000030412022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett fejlesztés:
• Meglévő épület átalakítása és bővítése
o Alaprajz teljeskörű átalakítása
o Bővítés klubteremmel és fedett terasszal
o Új tetőszerkezet építése cserépfedéssel
o Meglévő épületen homlokzati és belső nyílászárók cseréje
o Homlokzat utólagos hőszigetelése
o Új padló és falburkolatok készítése
o Mennyezet gipszkartonozása és utólagos hőszigetelése
o Épületgépészeti és épületvillamossági hálózat cseréje
o Csapadékvíz elvezetése
• Térburkolatok készítése
• Tereprendezés és füvesítés
Az épület paraméterei:

961
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Ø Szintszám: földszint
Ø Magasságok: Földszinti belmagasság 2,80 m
Ø Mértékadó szintmagasság: +- 0,00 m / Földszint padlóvonal /
Ø Földszinti padlómagasság: + -0,00 m
Ø Ereszmagasság: + 2,70 m, +3,09 m
Ø Gerincmagasság: + 6,55 m
Ø Tetőidom: Nyeregtető
Ø Bruttó alapterület (bővítés előtt): 112,90 m2
Ø Bruttó alapterület (bővítés után): 177,60 m2
Ø Hasznos alapterület (bővítés előtt): 83,47 m2
Ø Hasznos alapterület (bővítés után): 133,63 m2
Ø Ingatlan alapterülete: 4955 m2
Ø Ingatlan beépítettsége tervezetten: 28,27 %
Ø Beépítési mód: szabadon álló
Ø Építmény magassága: 3,46 m
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció 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:
08663 / 2022 (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:
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Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/20 (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:
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Fonyód Város Önkormányzata (9913/2022)
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: Fonyód Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731405214
Postai cím: Fő Utca 19*
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hatos Norbert
Telefon: +36 203943238
E-mail: hatos.norbert@fonyod.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fonyod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fonyód-Kerékpárút-Külterület-észak
Hivatkozási szám: EKR001539712021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
FONYÓD - BUZSÁK-CSISZTAPUSZTA (CSISZTAFÜRDŐ) KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉS A TOP-3.1.1-16SO1-2017-00002 PÁLYÁZAT ALAPJÁN KÜLTERÜLETI KERÉKPÁROZHATÓ KÖZÚT FELÚJÍTÁS ÉS ÉPÍTÉS
(ÉSZAKI SZAKASZ, 0+000 – 3+443)
A Vállalkozó feladatát a 191/2009.(IX.15) Korm. rendeletben, a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben,
a 2015. évi CXLIII. törvényben foglaltaknak, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, továbbá a
275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően köteles ellátni. A Vállalkozó szavatolja, hogy
tevékenységét a mindenkori érvényben lévő hazai törvények, szabványok, előírások figyelembe vétele
mellett végzi.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/
vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra
vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a
szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés
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esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű
teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki
dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki
dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat
a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt
ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. A
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése
értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt,
európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai
szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak,
ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre
vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles
bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel
az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az
ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.
A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel
műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés
módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka nem 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:
05954 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
07434 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
08295 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
09382 / 2022 (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:
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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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (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: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen
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Dátum: 2022/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (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 beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre nem tudja ésszerű időben megadni választ úgy,
hogy a válasz
figyelembevételéhez megfelelő idő álljon a gazdasági szereplők rendelkezésére.
A módosítás kizárólag a határidő hosszabbítására irányul.
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles
az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő
ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges, azonban az ésszerű időben történő
válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3)
bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának
lehetőségével.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Heves Város Önkormányzata (9995/2022)
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: Heves Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729291210
Postai cím: Erzsébet Tér 2.
Város: Heves
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Péter
Telefon: +36 202160214
E-mail: hivatal@phheves.hu
Fax: +36 36546198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heves.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: 23997916210
Postai cím: Szerelem Alfréd Út 13.
Város: Heves
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mező László
Telefon: +36 207798589
E-mail: mezo.laszlo@phheves.hu
Fax: +36 36546198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heves.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Heves–Ipari park, területfejlesztés, tüzivíztározó
Hivatkozási szám: EKR001158122021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

45213250-0

969
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Heves–Ipari park, területfejlesztés, tüzivíztározó
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:
03516 / 2022 (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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
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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: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/25 (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 egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Kiskunhalasi Szakképzési Centrum (9920/2022)
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: Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15832025203
Postai cím: Kazinczy Utca 5
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tarnóczi-Király Ágnes
Telefon: +36 303571121
E-mail: tkiraly.agnes@kiskunhalasiszc.hu
Fax: +36 77738837
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunhalasiszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kiskunhalasiszc.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tanműhely korszerűsítése-GINOP-6.2.7
Hivatkozási szám: EKR000609872022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A GINOP-6.2.7-20-2021-00012 azonosítószámú projekt keretében kerülnek megvalósításra a tervezett
beruházások, melyek leromlott állapotú Tanműhely felújítását tartalmazzák.
A tanműhely Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium ingatlanját érinti.
A beruházás kettő, egymástól elkülöníthető fejlesztésből, felújításból áll, mely egy épületen kerül
megvalósításra, azonban Ajánlatkérő a fejlesztéseket részekre bontotta:
1.rész Tanműhely építészeti korszerűsítés:
Az épület funkciója: iskola - nappali és felnőtt képzésben résztvevők számára.
A tervezés során bővítés nem készül, funkciováltás ugyancsak nem. Méretbeli változás sem vertikális, sem
horizontális értelemben nem valósul meg. A korszerűsítés energetikai szempontok figyelembevéltelével
készül. A hőszigetelés- energetikai korszerűsítés érinti a teljes födémszerkezet csapadékvíz elvezetés
rendszerét.
A nyílászárók cseréje az energetikai korszerűsítéssel egyetemben a mechanikai igénybevételnek
is maximálisan meg kell felelnie . A tanműhely helyiségeiben ún. fiús szakmák oktatása folyik,
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ezért az átlagosnál erősebb fizikai igénybevételre is méretezi kell a nyílászárókat, az üvegezések –
mellmagasságban elérhető helyen- törésbiztosnak javasolt kivitelezni.
A felső nyílászárók mechanikai távnyitóval készülnek.
A korszerűsítéssel érintett tanműhely helyiségei- helyiséglista (hasznos alapterületei):
-lakatos műhely I. beton 77,26 m2
-lakatos műhely II. beton 77,26 m2
-CNC műhely PVC 77,048 m2
-csőszerelő műhely beton 77,00 m2
-kovács műhely beton 156,70 m2
-mérőlabor kerámia 76,91 m2
-hegesztőműhely beton 77,35 m2
-hegesztő szimulátor helyiség 13,35 m2
-raktár beton 6,38 m2
-raktár beton 6,38 m2
- kovács műhely beton 47,78 m2
összesen (hasznos alapterület): 693,42 m2
2. rész Tanműhely épületvillamos korszerűsítése:
A pályázat keretében elhelyezésre kerülő gépek, eszközökre és az elmúlt évek elavulására tekintettel a
teljes körű villamos hálózat korszerűsítése szükséges.
Az épületvillamossági korszerűsítéssel érintett tanműhely helyiségei- helyiséglista (hasznos alapterületei):
-lakatos műhely I. beton 77,26 m2
-lakatos műhely II. beton 77,26 m2
-CNC műhely PVC 77,048 m2
-csőszerelő műhely beton 77,00 m2
-kovács műhely beton 156,70 m2
-mérőlabor kerámia 76,91 m2
-hegesztőműhely beton 77,35 m2
-hegesztő szimulátor helyiség 13,35 m2
-raktár beton 6,38 m2
-raktár beton 6,38 m2
- kovács műhely beton 47,78 m2
összesen (hasznos alapterület): 693,42 m2
-Valamennyi rész építési engedélyhez vagy jóváhagyáshoz, bejelentéshez nem kötött építési, kivitelezési
tevékenységeket tartalmaz.
A további információkat az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentáció 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:
08760 / 2022 (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
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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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/23 (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
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Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/23 (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:
TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 1.sz. MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tisztelt gazdasági szereplők!
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, mint Ajánlatkérő által „Tanműhely korszerűsítése-GINOP-6.2.7”
tárgyban megindított Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 2022.05.05.,
2022.05.06., 2022.05.09., 2022.05.10 napján kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek valamennyi részre.
Tekintettel a kiegészítő tájékoztatás kérés beérkezésére és a válaszok előkészítésére az ajánlattételi
határidőt az alábbiak szerint módosítja ajánlatkérő:
(ajánlattételi felhívás)
Eredeti:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő: 2022.05.16. 10:00 óra/perc
1.sz. Módosított:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő: 2022.05.23. 10:00 óra/perc
(ajánlattételi felhívás)
Eredeti:
IV.2.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: 2022.05.16. 12:00 óra/perc
1.sz. Módosított:
IV.2.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: 2022. 05.23. 12:00 óra/perc
További módosítással érintett részek:
(közbeszerzési dokumentáció) –
Tájékoztatom, hogy az ajánlattételi felhívás – és a közbeszerzési dokumentumok – egyéb pontjai nem
változtak. A módosított ajánlattételi felhívás az EKR-ben válik elérhetővé.
Gyula, 2022. 05.12.
Beleznai Róbert
FAKSZ
lajstromszám
00501
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (9875/2022)
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: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10356113441
Postai cím: Kacsa Utca 15-23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikula Krisztián
Telefon: +36 205650471
E-mail: Krisztian.Mikula@mtu.gov.hu
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mtu.gov.hu
Hivatalos név: Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26338972241
Postai cím: Kacsa Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Anita
Telefon: +36 306129748
E-mail: anita.nagy@mtu.gov.hu
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mtu.gov.hu
Hivatalos név: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25869628442
Postai cím: Bokor Utca 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth János
Telefon: +36 305373601
E-mail: janos.horvath@kisfaludy2030.hu
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisfaludyprogram.hu
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A felhasználói oldal címe (URL): www.kisfaludyprogram.hu
Hivatalos név: EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26742832241
Postai cím: Bokor Utca 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Andrea
Telefon: +36 307013347
E-mail: andrea.toth@hungaryexpo2020.hu
Fax: +36 17888931
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mtu.gov.hu
Hivatalos név: Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26338783441
Postai cím: Bokor Utca 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kristó Ákos
Telefon: +36 205650471
E-mail: Krisztian.Mikula@mtu.gov.hu
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mtu.gov.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyakornokok biztosítása 2022-2023
Hivatkozási szám: EKR000470342022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79611000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A nyertes Ajánlattevő kötelezettsége, hogy az Ajánlatkérők által meghatározott munkavégzési helyen,
valamint az Ajánlatkérők székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén, az egyedi megrendelésben
meghatározott feladatok ellátására a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben
meghatározott olyan felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló diák munkavállalók
(továbbiakban: Gyakornok) kiközvetítésében részt vesz az Ajánlatkérők számára, akiket a Szövetkezetekről
szóló 2006. évi X. törvényben foglaltak szerint foglalkoztat és ezáltal biztosítja az egyedi megrendelésben
szereplő feladatok, kötelezettségek ellátását.
Az eljárás tárgya a II.1.1) és II.2.1) pontjában a karakterkorlátra tekintettel röviden került meghatározásra.
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Az eljárás tárgya: „Gyakornokok közvetítése a Magyar Turisztikai Ügynökség, valamint a tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok számára”
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:
08757 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
A nyertes Ajánlattevő kötelezettsége, hogy az Ajánlatkérők által meghatározott munkavégzési helyen,
valamint az Ajánlatkérők székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén, az egyedi megrendelésben
meghatározott feladatok ellátására a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben
meghatározott olyan felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló diák munkavállalók
(továbbiakban: Gyakornok) kiközvetítésében részt vesz az Ajánlatkérők számára, akiket a Szövetkezetekről
szóló 2006. évi X. törvényben foglaltak szerint foglalkoztat és ezáltal biztosítja az egyedi megrendelésben
szereplő feladatok, kötelezettségek ellátását.
Napi 4, 6, illetve 8 órában, változó munkakezdéssel a Ajánlatkérő által az egyedi megrendelésekben,
utasításokban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő az alábbi gyakornoki kategóriákat határozza meg, melyekhez az alábbiakban részletezett
bruttó óradíjat rendeli
(„Gyakornok bruttó óradíja):
1. gyakornok kategória: bruttó 1.400 Ft/óra
2. gyakornok kategória: bruttó 1.500 Ft/óra
3. gyakornok kategória: bruttó 1.600 Ft/óra
4. gyakornok kategória: bruttó 1.700 Ft/óra
5. gyakornok kategória: bruttó 1.800 Ft/óra
6. gyakornok kategória: bruttó 1.900 Ft/óra
7. gyakornok kategória: bruttó 2.000 Ft/óra
Külföldi kiküldetés esetén bruttó gyakornoki napidíj: bruttó 12.000 – 15.000 Ft/nap. A külföldi napidíj
kifizetés után a nyertes ajánlattevőt további a nyertes ajánlattevőnek járó szolgáltatási díj nem illeti meg.
A „Gyakornok bruttó óradíja” a Gyakornoknak járó bruttó óradíj, azaz az 1994. évi LXVI. törvény 1. § (2)
bekezdés i) pontjában meghatározott díj/óra. Nyertes ajánlattevőt illető szolgáltatási díj a bruttó óradíj
feletti érték (szolgáltatási díj”).
Ajánlatkérő a megrendelésekben határozza meg, hogy mely gyakornok kategóriát ill. hány főt, milyen
feltételekkel igényel.
Tervezett mennyiség: 48 gyakornok/év.
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Keretösszeg: nettó 80 300 000,- Ft + 30% opció, azaz 104 390 000,- Ft. Ajánlatkérő az opció nélküli összeg
lehívására vállal kötelezettséget.
További részletezés a közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:
A nyertes Ajánlattevő kötelezettsége, hogy az Ajánlatkérők által meghatározott munkavégzési helyen,
valamint az Ajánlatkérők székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén, az egyedi megrendelésben
meghatározott feladatok ellátására a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben
meghatározott olyan felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló diák munkavállalók
(továbbiakban: Gyakornok) kiközvetítésében részt vesz az Ajánlatkérők számára, akiket a Szövetkezetekről
szóló 2006. évi X. törvényben foglaltak szerint foglalkoztat és ezáltal biztosítja az egyedi megrendelésben
szereplő feladatok, kötelezettségek ellátását.
Napi 4, 6, illetve 8 órában, változó munkakezdéssel a Ajánlatkérő által az egyedi megrendelésekben,
utasításokban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő az alábbi gyakornoki kategóriákat határozza meg, melyekhez az alábbiakban részletezett
bruttó óradíjat rendeli
(„Gyakornok bruttó óradíja):
1. gyakornok kategória: bruttó 1.600 Ft/óra
2. gyakornok kategória: bruttó 1.700 Ft/óra
3. gyakornok kategória: bruttó 1.800 Ft/óra
4. gyakornok kategória: bruttó 1.900 Ft/óra
5. gyakornok kategória: bruttó 2.000 Ft/óra
6. gyakornok kategória: bruttó 2.100 Ft/óra
7. gyakornok kategória: bruttó 2.200 Ft/óra
Külföldi kiküldetés esetén bruttó gyakornoki napidíj: bruttó 12.000 – 15.000 Ft/nap. A külföldi napidíj
kifizetés után a nyertes ajánlattevőt további a nyertes ajánlattevőnek járó szolgáltatási díj nem illeti meg.
A „Gyakornok bruttó óradíja” a Gyakornoknak járó bruttó óradíj, azaz az 1994. évi LXVI. törvény 1. § (2)
bekezdés i) pontjában meghatározott díj/óra. Nyertes ajánlattevőt illető szolgáltatási díj a bruttó óradíj
feletti érték (szolgáltatási díj”).
Ajánlatkérő a megrendelésekben határozza meg, hogy mely gyakornok kategóriát ill. hány főt, milyen
feltételekkel igényel.
Tervezett mennyiség: 48 gyakornok/év.
Keretösszeg: nettó 80 300 000,- Ft + 30% opció, azaz 104 390 000,- Ft. Ajánlatkérő az opció nélküli összeg
lehívására vállal kötelezettséget.
További részletezés a közbeszerzési dokumentumokban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2

Kiegészítő szójegyzék
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A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy egyéb közbeszerzési dokumentumok is
módosultak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (10005/2022)
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: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10356113441
Postai cím: Kacsa Utca 15-23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Rabóczki Sára
Telefon: +36 306129748
E-mail: Sara.Raboczki@mtu.gov.hu
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mtu.gov.hu
Hivatalos név: Turisztikai Vagyonkezelő és Ingatlanüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 18089996241
Postai cím: Kacsa Utca 15-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Rabóczki Sára
Telefon: +36 306129748
E-mail: Sara.Raboczki@mtu.gov.hu
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Huray villák „A” és „B” épület fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001539022021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

45000000-7
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A közbeszerzési eljárás tárgya a 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza utca 2. alatti, 134 helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlanon, valamint a 8230 Balatonfüred, Jókai Mór utca 32. alatti, 135 helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlanon lévő Huray villák fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
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:
08615 / 2022 (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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
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. .
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: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/19 (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 az egyéb közbeszerzési dokumentumokat is módosította.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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PÜSPÖKLADÁNYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG (9893/2022)
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: PÜSPÖKLADÁNYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Nemzeti azonosítószám: 19851718109
Postai cím: Kálvin Tér 1-3.
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
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):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-4.1.5-16-2017-00109-Erőss Lajos Ref.Ált. Isk.
Hivatkozási szám: EKR001605132021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Egyházközség határozott tervei között szerepel, hogy szabványosítsa az iskola épületétfeltételeket
teremtve a magasabb színvonalú oktatásnak, hozzájárulva az oktatási infrastruktúra, valamit a gyermekek
iskolai környezetének javításához.
c., a tervezett épület nettó alapterülete a korábbi tervek: 1572,09 m2
jelenlegi tervek I. ütemben: 1406,04 m2, II. ütemre: 1774,9 m2
d., a helyszín: 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. (Hrsz.: 38)
e., a helyiségigények és funkcionális kapcsolatok: a helyiséglistában szereplő adatok szerint.
f., a járművek elhelyezésére vonatkozó igények és információk: Az iskolaépülethez 20 db parkoló kerül
elhelyezésre.
g., az akadálymentesítésre vonatkozó információk: az épület akadálymentesítése követelmény
h., a közműellátottság mértéke: teljes közműellátottság, elektomos áram, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz
A beruházással érintett intézmény két feladatellátási helyen üzemel. Az oktatás a 4150 Püspökladány,
Kálvin tér 1-3., Hrsz.: 38 alatt található telken folyik. Az egyházközség tulajdonában van egy másik, a 4150
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Püspökladány, Kálvin tér 6-7., Hrsz.: 846 alatt található telek is, melyen az iskolások étkeztetésére szolgáló
épület található.
A korábbi tervek az EFOP pályázat keretén belül a menzaépület felújításával foglalkoztak, valamint új
szaktantermek építésével, a KCP pedig az iskolaépület felújítását, valamint egy új tornaterem létesítését
támogatta a Kálvin tér 1-3. szám alatti telken. A jelenlegi tervek alapján a két különböző funkcióval
bíró épület a szabványoknak megfelelve egy épületbe integrálódott, egyrészt a költségek csökkentése
érdekében, másrészt az iskolához szorosan kapcsolódó épületegységet kialakításának céljából.
Az első feladatellátási helyen az iskola működéséhez elengedhetetlen oktatás és a mindennapos
testnevelés feltételei adottak. A jelenlegi terv keretén belül ezen a telken kerül kialakításra a korábbi
tervek ’B’ jelű tornaterme helyett, egy ’A’ jelű tornaterem, a hozzá tartozó szertárral, nemenkénti
öltözőegységgel, küzdőtéri WC egységekkel, tantestületi (tantestületi szoba, tanári illemhelyiségek)
és kiszolgáló helyiségek, porta öltözővel, központi vizesblokk a tanulóknak, orvosi szoba, továbbá a
földszinten 3 szaktanteremmel, majd később a 2. Ütemben az emeleten is 3 szaktanteremmel, wc-kkel és a
lépcsőházzal.
A meglévő épület 3 részből áll. A keleti szárny a legrégebbi, magastetős rész, amely egy lapostetős
épületrésszel van összekötve a középső, központi szintén magastetős épületrészhez. Ez a két szárny
az Árpád utca felöl telekhatárra van kihúzva, előkert nélküli a beépítés. Ezután került hozzá bővítésre a
legújabb szárny, a nyugati oldalon. A két meglévő részhez képest, ez merőleges gerinccel, mintegy „L”
alakban került kialakításra. A három rész padlóvonala különböző, továbbá az iskola udvara meglehetősen
nagy szintkülönbségekkel rendelkezik. A meglévő épületrészekhez később szükséges volt további bővítés
a tantestületi szoba és vizesblokkok tekintetében, emiatt az udvar felől betonlábakra állított konténerek
kerültek elhelyezésre.
Az új épület tervezése során a „legfiatalabb” épület padlóvonalához igazodunk, így a földszinti relatív
+0,00 szintet a Bfm 88,56 m szintre vettük fel. A meglévő épület ezen részén található egy utcai bejárat,
két tanterem és a folyosó végén egy gépészeti helyiség. Ezt a gépészeti helyiséget megszüntetjük (mivel
mérete sem megfelelő), és a folyosót meghosszabbítjuk. A folyosó végén kibővítjük a nyílászárót és
így alakítjuk ki a kapcsolatot a meglévő épület és az új bővítmény között. Ezen folyosóra nyílik a már
új, betervezett gépészeti helyiség, nemenkénti mosdó-wc blokk, valamint a 24 fős tanári kar számára
kialakított tanári szoba, teakonyhával.
A kialakított folyosóhoz szervesen kapcsolódik az új közlekedő folyosó. Erre a közlekedő magra
fűződnek fel a tervezett épületrész különböző funkciójú helyiségei: a tornatermet kiszolgáló szertár,
nemenkénti öltözőegység, férfi-, női-, akadálymentes vizesblokkok, porta helyiség mosdóval, 3 db
szaktanterem: számítástechnikai-, idegennyelvi szaktanterem, a hozzájuk tartozó 1-1 szertárral, valamint
egy természettudományi szaktanterem, a hozzá tartozó 3 db szertárral és előkészítővel. Szintén erre a
folyosóra nyílik az első ütemben még tároló, második ütemben már lépcsőházként funkcionáló helyiség.
A második ütem részeként fog megépülni az említett lépcsőházból megközelíthető emeleti rész, ahová
fiú-, lány- és akadálymentes mosdó, illetve további 3 db szaktanterem lett tervezve: technika-, ének-zene
és dramaturgiai-, valamint rajz és vizuális kultúra szaktanterem hozzájuk tartozó 1-1 szertárral.
Az épület nagy létszámú tömegtartózkodási helyiséget nem tartalmaz, kevesebb, mint 300 fő a
befogadóképesség.
A projekthez kapcsolódóan az egyházközség tulajdonában lévő 4150 Püspökladány, Kálvin tér 6-7. Hrsz.:
846 alatt álló telken 20 db parkoló lesz kialakítva: az első ütemben 9 db + 1 db akadálymentes, míg a
második ütemben további 10 db parkoló. A fejújítás és bővítés eredményeként láthatóan fejlődne az
oktatási infrastruktúra és egy olyan energiahatékonyan üzemeltethető korszerű épület jönne létre, mely
nagyban kiszolgálná az iskola igényeit és elősegítené a tanulók környezetének javulását.
TERÜLETKIMUTATÁS
Építés, felújítás-átalakítás 1911,26 m2
Sportpályák 81,74 m2
MINDÖSSZESEN: 1993 m2
telek közműkapacitásai:
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A telek rendelkezik: elektromos áram, víz, csapadékvíz, szennyvíz és gázbekötéssel.
A rendeltetési egységek száma: 1 db iskolaépület
Az épületek darabszáma: 1 db főépület és egy parókia helyezkedik el
Tervezett és meglévő lakóegységek száma: Gépkocsi és kerékpár elhelyezésének darabszáma: összesen 10 db parkoló kerül elhelyezése – 9 db + 1 db
ak.ment.
parkoló a 846 hrsz-ú telken fog megépülni, valamint 30 db
kerékpártároló lesz biztosítva saját telken belül, mely kiszolgálja
majd a későbbi 2.ütem kerékpár tároló igényét is.
A tervezett növénnyel történő fedettség: jelenlegi ütem: 2000,77 m2 = 23,23 %
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:
08113 / 2022 (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:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5
évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres
műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciákkal:
M.1.1. minimum 1200 m2 összes nettó alapterületű épület építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése.
M.1.2. minimum 500 A összes teljesítményű erősáramú rendszer kiépítését, illetve 20 kWp teljesítményű
napelemes rendszert is.
M.1.3. minimum 350 m2 alapterületű, minimum 9 m fesztávolságú térlefedő és/vagy téráthidaló szerkezet
kiépítését és/vagy felújítását és/vagy bővítését.
M.1.4. minimum 150 kW összes fűtési teljesítményű fűtési rendszer építését és/vagy felújítását és/vagy
bővítését.
A referenciák több szerződésből teljesíthetőek.
Ajánlatkérő valamennyi szakágra kiterjedőnek tekinti azt a referenciát, amely a szerződésen belül
tartalmazott építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, tűzvédelmi, közműellátási
munkarészeket. Ajánlatérő „rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotig tartó” megvalósításnak
tekinti azt, amikor a létesítmény az elvégzett munkálatok eredményeként megkapta a használatba vételi
engedélyt.
Ajánlatkérő „új létesítésű”- nek tekinti a teljes új építésen kívül a bővítményként (bővítmény/
emeletráépítés) megvalósult épületrészt is (bővítmény esetében a meglévő-megmaradó épületrész
alapterülete nem számítható bele), amely az összes bruttó alapterület/szintterület növekedését
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eredményezi. Összes bruttó alapterület (szintterület) a 253/1997 (XII.20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet
18. pontja szerint, a bruttó alapterülettel egyenértékű megnevezésének tekintett a bruttó szintterület is,
mely esetben a bruttó alapterület számítási metodikája szerint az épület valamennyi használati szintjének
bruttó alapterületét össze kell adni. Ajánlatkérő „Magasépítési beruházás” alatt érti: 2018. évi CXXXVIII.
törvény (az állami magasépítési beruházások megvalósításáról) 1. § (4) bekezdésében rögzítetteket.
M2.) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É szakterületi vagy
azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik (36 hónap).
M3.) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV szakterületi vagy
azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik (36 hónap).
M4.) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG szakterületi vagy
azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik (36 hónap).
Az M2.), M3.) és M4.) pontok szerinti szakemberek alkalmassága végzettség és gyakorlati idő tekintetében
a kamarai jogosultság meglétével is igazolható.
A szakemberek között átfedés nem lehetséges.
Helyesen:
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5
évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres
műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciákkal:
M.1.1. minimum 1200 m2 összes nettó alapterületű épület építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése.
M.1.2. minimum 500 A összes teljesítményű erősáramú rendszer kiépítését, illetve 20 kWp teljesítményű
napelemes rendszert is.
M.1.3. minimum 350 m2 alapterületű, minimum 9 m fesztávolságú térlefedő és/vagy téráthidaló szerkezet
kiépítését és/vagy felújítását és/vagy bővítését.
M.1.4. minimum 150 kW összes fűtési teljesítményű fűtési rendszer építését és/vagy felújítását és/vagy
bővítését.
A referenciák több szerződésből teljesíthetőek.
Ajánlatkérő valamennyi szakágra kiterjedőnek tekinti azt a referenciát, amely a szerződésen belül
tartalmazott építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, tűzvédelmi, közműellátási
munkarészeket. Ajánlatérő „rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotig tartó” megvalósításnak
tekinti azt, amikor a létesítmény az elvégzett munkálatok eredményeként megkapta a használatba vételi
engedélyt.
Ajánlatkérő „új létesítésű”- nek tekinti a teljes új építésen kívül a bővítményként (bővítmény/
emeletráépítés) megvalósult épületrészt is (bővítmény esetében a meglévő-megmaradó épületrész
alapterülete nem számítható bele), amely az összes bruttó alapterület/szintterület növekedését
eredményezi. Összes bruttó alapterület (szintterület) a 253/1997 (XII.20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet
18. pontja szerint, a bruttó alapterülettel egyenértékű megnevezésének tekintett a bruttó szintterület is,
mely esetben a bruttó alapterület számítási metodikája szerint az épület valamennyi használati szintjének
bruttó alapterületét össze kell adni. Ajánlatkérő „Magasépítési beruházás” alatt érti: 2018. évi CXXXVIII.
törvény (az állami magasépítési beruházások megvalósításáról) 1. § (4) bekezdésében rögzítetteket.
M2.) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É szakterületi vagy
azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik (36 hónap).
M3.) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG szakterületi vagy
azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik (36 hónap).
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M4.) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV szakterületi vagy
azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik (36 hónap).
Az M2.), M3.) és M4.) pontok szerinti szakemberek alkalmassága végzettség és gyakorlati idő tekintetében
a kamarai jogosultság meglétével is igazolható.
A szakemberek között átfedés nem lehetséges.
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/05/13
Helyesen:
2022/05/17
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék
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Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A közbeszerzési dokumentum VIII.1.20. pontja pontosításra került, egyéb módosítást ajánlatkérő nem
eszközölt a dokumentációban.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Romonya Község Önkormányzata (10107/2022)
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: Romonya Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15335119202
Postai cím: Béke Utca 51
Város: Romonya
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7743
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Miklós Dezső László
Telefon: +36 72473390
E-mail: penzugy@bogadihivatal.hu
Fax: +36 72279200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://romonya.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde építés Romonyán
Hivatkozási szám: EKR000323912022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db vállalkozási szerződés új bölcsőde építésére Romonyán.
Jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység. Az építési engedély ÉTDR ügyiratszáma: BA/
ETDR-57/3687-21/2021.
A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is
elfogad.
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:
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/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
x Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérések következményeként a válaszokat a dokumentáció
módosítása nélkül nem tudta volna megadni. A Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétett
segédanyagban a Kbt. 55. § (6) bekezdésével kapcsolatban foglaltakra tekintettel, Ajánlatkérő úgy ítéli
meg, hogy az válaszokat a közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírások és tervek) módosítását jelen
eljárás keretében jogszerűen nem tudja eszközölni. Erre tekintettel jelen közbeszerzési eljárástól visszalép,
és új közbeszerzési eljárást indít.
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:5639/2022.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Ságvár Község Önkormányzata (9804/2022)
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: Ságvár Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15396183214
Postai cím: Fő Utca 16
Város: Ságvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8654
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kecskés Gábor
Telefon: +36 202695890
E-mail: tfejlesztes@sagvar.hu
Fax: +36 84380011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sagvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése Ságváron
Hivatkozási szám: EKR000561112022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ságvár 085 hrsz, 0113 hrsz, 1645 hrsz és a 1637 hrsz-ú külterületi útjainak fejlesztése, stabilizálása,
aszfaltburkolat építése.
A hivatkozott földutak környezete és a terepalakulatok a Dél-dunántúli jellegzetességeit tükrözik. Az altalaj
homokos, löszös
talajon alakult termőtalaj, jó víznyelő képességgel, erózióra hajlamos, nagyobb esőzések esetén. A
környező területek elsősorban mezőgazdasági területek, szőlők, szántók, elfásodott útkísérő növényekkel,
helyenként liget erdőkkel.
Az út kiépítését elsősorban mezőgazdasági érdekek szolgálják és indokolják.
A tervezett 085 hrsz-ú út a külterületen halad, a belterület határán. A vonalvezetését megtartottuk. Az
út stabilizációjának tervezése során figyelembe vettük a meglévő, javított földút nyomvonalát, mivel
mind helyszínrajzilag, mind magassági szempontból megfelel az úttervezésnél alkalmazott rá vonatkozó
vonalvezetési előírásoknak (20 km/h sebességkorlátozás mellett). A tervezett aszfaltburkolatú út teljes
szakaszán jelenleg kijárt földút van, ami nem minden időben járható modern közlekedési eszközzel, esős
időben télen, különösen a feltárt területen csak nehezen vagy egyáltalán nem használható.
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A 1637 hrsz-ú szakaszon a minimális koronaszélességet, területhiány miatt, nem lehetett növelni. Az út
jelenlegi vonalvezetése megfelelő a választott tervezési sebességnek és a választott útkategóriának.
Vízszintes vonalvezetés: megtartja a jelenlegi állapotot
Pályaszerkezet: A meglévő, földutat profilba kell rendezni, és Try85%-ra kell tömöríteni, illetve hengerléssel
40 N teherbírásra kell növelni az építés megkezdésekor. A keresztszelvényt a 085 hrsz, 0113 hrsz, és
a1645 hrsz-re tervezett utakon egyoldali 2%-os eséssel kell kiképezni. A padkákat 50-50 cm szélességben
5%-os oldaleséssel kell kiképezni murvapadkaként. A 1637 hrsz-ú úton 2-2 %-os vápa képzéssel kell
a vizet elvezetni a 3 m koronaszélesség miatt, ennyit enged meg a telehatár. A stabilizáció folytonos
szemeloszlású bánya meddővel, murvával kell elvégezni
mintakeresztszelvény szerint 45% oldallezárással, és tömöríteni kell. Az aszfaltalap és aszfaltburkolat 6+4
cm vtg-ban készül.
Az engedélyezési tervhez szükséges magassági és vízszintes adatokat a hossz-szelvény tartalmazza. A
Hossz-szelvény megfelel a 20 km/h sebességnek és az ide vonatkozó paramétereknek, és messzemenően
alkalmazkodik a meglévő hossz-szelvényhez.
Vízelvezetés: a 085 hrsz-ú út domboldalban vezet, az aszfaltburkolatot egyoldali eséssel, balra kell
megépíteni, tőle a terep esik. Vízelvezető árok nem készül. A 0113 hrsz-ú út jobb oldalán vízelvezető árkon
van, a 1637 hrsz-ú utat, mivel 3,00 m széles, az aszfaltburkolatot vápásan 2-2 % oldaleséssel kell építeni, a
1645 hrsz-ú út jobb oldalán vízelvezető árok van.
Elektromos vezeték és más közmű nem keresztezi az utat.
Környezetvédelem: az érintett útterületek nem tartoznak környezeti védettség alá, sem védett fauna vagy
flóra nem található az építési területen, jelenleg is földútként funkcionál.
Fakivágásra nincs szükség.
A tervezett útépítés általában a környezetterhelést csökkenti.
Az építés alatt a forgalomelterelést folyamatosan meg kell oldani.
A részletes és pontos mennyiségeket, továbbá az előírt műszaki paramétereket, részletes feladatleírást,
valamint az ajánlat elkészítésével kapcsolatos egyéb részletes műszaki adatokat a felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumok, és az annak részét képező műszaki leírás tartalmazza.
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:
07955 / 2022 (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:
III . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés biztosítékai:
A következő helyett:
Ajánlatkérő késedelmi teljesítési és meghiúsulási kötbér vállalását írja elő az alábbiak szerint azzal, hogy a
részletszabályokat a felhívást kiegészítő közb. dok. és a szerződés tervezete tartalmazza:
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1.) Ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból,amiért felelős a szerződésben
rögzített bármely teljesítési határidőt elmulasztja. A késedelmi kötbér alapja a nettó ajánlati ár, mértéke a
nettó ajánlati ár 1 %/naptári nap, de legfeljebb a nettó ajánlati ár 15 %-a.
2.) a) Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a teljes nettó ajánlati ár 20%-át
elérő késedelembe esik, illetve
b) amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért az ajánlattevő felelős - meghiúsul, meghiúsulási
kötbért köteles fizetni. Mértéke a nettó egyösszegű ajánlati ár 15%-a.
3.) Ha a kivitelezés hibája miatt a műszaki átadás-átvételi eljárás során Ajánlatkérő elrendeli a hiba
kijavítását, úgy Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Mértéke megegyezik késedelmi kötbér
mértékével.
A meghíusulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizárja.
Jótállás:
A nyertes Ajánlattevő felelősségére a beépített anyagok és a teljesített szolgáltatások vonatkozásában a
Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét
meghatározó, a szerződéskötéskor és a teljesítéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
A nyertes Ajánlattevő ennek körében felel az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való
mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a vonatkozó magyar szabványoknak
megfelelő minőségben végzi el.
Ajánlatkérő előírja a 36 hónap jótállási idő vállalását, amelynek megfelelően a nyertes Ajánlattevő teljes
körű jótállási kötelezettséget köteles vállalni - a sikeres műszaki átadásátvétel befejezésétől - azzal, hogy
amennyiben bármelyik vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint a jótállási kötelezettség ennél hosszabb
ideig terheli, úgy a jótállás időtartamára a jogszabályi rendelkezések irányadóak.
A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának az
időpontja.
Teljesítési biztosíték:
a szerződéskötés időpontjában műszaki teljesítési határidőig, (okirati forma esetén+45 nap), a
tartalékkeret
nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegben (a biztosíték rendelkezésre bocsátása
szerződéskötés feltétele)
A jótállás idejére szóló biztosíték :(a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka)
A tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 1,5 %-a. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja, a
szerződés teljesítése, a jótállási kötelezettségek kezdete, vége a jótállási idő vége, okirati forma esetén +
45 nap). A rendelkezésre bocsátása a végszámla benyújtásának a feltétele.
A szerződés biztosítékaival kapcsolatos részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Helyesen:
Ajánlatkérő késedelmi teljesítési és meghiúsulási kötbér vállalását írja elő az alábbiak szerint azzal, hogy a
részletszabályokat a felhívást kiegészítő közb. dok. és a szerződés tervezete tartalmazza:
1.) Ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból,amiért felelős a szerződésben
rögzített bármely teljesítési határidőt elmulasztja. A késedelmi kötbér alapja a nettó ajánlati ár, mértéke a
nettó ajánlati ár 1 %/naptári nap, de legfeljebb a nettó ajánlati ár 15 %-a.
2.) a) Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a teljes nettó ajánlati ár 15%-át
elérő késedelembe esik, illetve
b) amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért az ajánlattevő felelős - meghiúsul, meghiúsulási
kötbért köteles fizetni. Mértéke a nettó egyösszegű ajánlati ár 15%-a.
3.) Ha a kivitelezés hibája miatt a műszaki átadás-átvételi eljárás során Ajánlatkérő elrendeli a hiba
kijavítását, úgy Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Mértéke megegyezik késedelmi kötbér
mértékével.
A meghíusulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizárja.
Jótállás:
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A nyertes Ajánlattevő felelősségére a beépített anyagok és a teljesített szolgáltatások vonatkozásában a
Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét
meghatározó, a szerződéskötéskor és a teljesítéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
A nyertes Ajánlattevő ennek körében felel az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való
mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a vonatkozó magyar szabványoknak
megfelelő minőségben végzi el.
Ajánlatkérő előírja a 36 hónap jótállási idő vállalását, amelynek megfelelően a nyertes Ajánlattevő teljes
körű jótállási kötelezettséget köteles vállalni - a sikeres műszaki átadásátvétel befejezésétől - azzal, hogy
amennyiben bármelyik vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint a jótállási kötelezettség ennél hosszabb
ideig terheli, úgy a jótállás időtartamára a jogszabályi rendelkezések irányadóak.
A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának az
időpontja.
Teljesítési biztosíték:
a szerződéskötés időpontjában műszaki teljesítési határidőig, (okirati forma esetén+45 nap), a
tartalékkeret
nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegben (a biztosíték rendelkezésre bocsátása
szerződéskötés feltétele)
A jótállás idejére szóló biztosíték :(a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka)
A tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 1,5 %-a. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja, a
szerződés teljesítése, a jótállási kötelezettségek kezdete, vége a jótállási idő vége, okirati forma esetén +
45 nap). A rendelkezésre bocsátása a végszámla benyújtásának a feltétele.
A szerződés biztosítékaival kapcsolatos részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
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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: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A kiegészítő tájékoztatásra figyelemmel Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbította, valamint
további közbeszerzési dokumentumokat bocsátott Ajánlattevők rendelkezésére.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó
Nonprofit Korlátolt Felelősségű (9938/2022)
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: Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14838901209
Postai cím: Piac Utca 4.
Város: Vámospércs
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4287
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rácz Norbert Zoltán
Telefon: +36 52591065
E-mail: drracznorbert@gmail.com
Fax: +36 52591065
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://vamosszakrendelo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.19-17-2017-00038 – Orvostechnikai és egyé
Hivatkozási szám: EKR000580032022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Vámospércs - Kistérségi Nonprofit Kft.-nél” elnevezésű
projekt [EFOP-2.2.19-17-2017-00038] keretében orvostechnikai és egyéb eszközök beszerzése az alábbi 5
részben.
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
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V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a K. É. 09255/2022. iktatószámú hirdetményt kívánja visszavonni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (9827/2022)
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: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731591214
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mach Tamás
Telefon: +36 82501501
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Buzsáki utcai támfal építése
Hivatkozási szám: EKR000335502021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262620-3
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Buzsáki utcai támfal építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262620-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az építési munka meghatározó paraméterei:
A közel 79 méter hosszon cölöpalapozással készített 5,5 méter magas vasbeton támfal építése során az
alábbi feladatokat kell elvégezni:
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- Támfal helyén a növényzet kiirtása;
- Fúrási szint elkészítése: Támfal helyén földkiszedés – +3,00 terepszinten egy több, mint 6 méter magas, a
függőlegessel 15-25 fokot bezáró földpart kiszedése;
- Földpart hátoldalának megtámasztása talajszegezéses lőttbetonhéjjal
- Fúrt vasbetoncölöpök készítése: CFA cölöp, átmérő 60 cm, hossz 8,65 illetve 12,65 méter, összesen 1114
m.
- Cölöpökön gerendarács gyámolítás: magassága 80-120 cm magasság között;
- Vasbeton támfal építése: 6 méteres tengelytávolsággal monolit vasbeton kertek készítése. A keretek
merevítésére a partfal felöl vasbeton hátfal, másik oldalon acél cső készül.
- Hátfal mögött szivárgó rendszer kiépítése, majd a föld visszatöltése, rétegesen tömörítve, tetején
füvesítéssel.
Kapcsolódó egyéb munkák:
- Kerítés építése 196 fm hosszon a Buzsáki utcában, növényfuttatással.
- Klapka utca Buzsáki utcába becsatlakozó csapadékvizének elvezetése
- támfal északi széléhez kapcsolódóan 5 méter hosszon gabion támfal építése, ~200 m2-es földrézsű
kialakítással, erózióvédelemmel, növénytelepítéssel.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy
műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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:
15513 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Buzsáki utcai támfal építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/08/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12581799211
Postai cím: Agostyáni Út 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: vertes-ut@vertes-ut.hu
Telefon: +36 34587357
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34587358
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 319223860
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):

45262620-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262620-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az építési munka meghatározó paraméterei:
A közel 79 méter hosszon cölöpalapozással készített 5,5 méter magas vasbeton támfal építése során az
alábbi feladatokat kell elvégezni:
- Támfal helyén a növényzet kiirtása;
- Fúrási szint elkészítése: Támfal helyén földkiszedés – +3,00 terepszinten egy több, mint 6 méter magas, a
függőlegessel 15-25 fokot bezáró földpart kiszedése;
- Földpart hátoldalának megtámasztása talajszegezéses lőttbetonhéjjal
- Fúrt vasbetoncölöpök készítése: CFA cölöp, átmérő 60 cm, hossz 8,65 illetve 12,65 méter, összesen 1114
m.
- Cölöpökön gerendarács gyámolítás: magassága 80-120 cm magasság között;
- Vasbeton támfal építése: 6 méteres tengelytávolsággal monolit vasbeton kertek készítése. A keretek
merevítésére a partfal felöl vasbeton hátfal, másik oldalon acél cső készül.
- Hátfal mögött szivárgó rendszer kiépítése, majd a föld visszatöltése, rétegesen tömörítve, tetején
füvesítéssel.
Kapcsolódó egyéb munkák:
- Kerítés építése 196 fm hosszon a Buzsáki utcában, növényfuttatással.
- Klapka utca Buzsáki utcába becsatlakozó csapadékvizének elvezetése
- támfal északi széléhez kapcsolódóan 5 méter hosszon gabion támfal építése, ~200 m2-es földrézsű
kialakítással, erózióvédelemmel, növénytelepítéssel.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy
műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 319223860
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12581799211
Postai cím: Agostyáni Út 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: vertes-ut@vertes-ut.hu
Telefon: +36 34587357
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34587358
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A megvalósítási időtartam meghosszabbításának igénye:
A munkálatok során a partfalat stabilizáló sűrű növényzetet el kellett távolítani, valamint a tervnek
megfelelően a föld nyesését el kellett végezni. Vállalkozó a 2022.03. 24-én kelt akadályközlésében jelezte,
hogy a földmunkálatok elvégzése közben előzetesen nem látható mélyebb üregesedések kerültek
felszínre és a partfalban több helyen is állatok által ásott üregeket talált. Ezzel párhuzamosan partfal
tetején húzódó Buzsáki utca padkájában is csapadék által kimosott üreg keletkezett az elmúlt időszaki
nagy esőzések után.
Az üregek nagyságára való tekintettel a munkálatok a Vállalkozó felfüggesztette és kivizsgálta, hogy az
üregek milyen hatással vannak az épülő támfalra, annak állékonyságára.
A kézi feltárások során megállapításra került, hogy a csapadékvíz hatására az üregek között járatok
keletkeztek. Ezeken a járatokon át a Buzsáki utcán keletkező csapadékvíz lejut a partfal megtámasztása
érdekében épülő támfal fejgerendájához, alaplemezéhez. Az üregeket el kell tömedékelni, hogy az épülő
támfal alapozása ne károsodjon, illetve az állékonysága ne csökkenjen. A károk elkerülése érdekében a víz
lejutását meg kell akadályozni.
A vízkimosások megszüntetésére az a megoldás született, hogy a Buzsáki utca szintjéről a feltárt üregeket,
a csapadékvíz által létrehozott bemosódásokat, valamint a feltáró gödröket folyós betonnal kikell önteni,
majd a betonozás után sor kerülhet a felszíni helyreállításra. A munkagödör környezetében 35-40 cm
vastagságban bentonittal kevert agyag kerül beépítésre tömörítve.
A bemosódásokat érintő akadályelhárítást jelentő betonozási munkálatok 2022. 04. 27-ig elkészültek, így a
Műszaki ellenőr 2022.04.28-án adott engedélyt a munkálatok folytatására.
A Buzsáki utca szintjén tapasztalt üregesedéseket, vízbemosásokat figyelembe véve a tervezett szakaszon
kiépítendő koncentrált vízgyűjtés rácsos folyókával - úgy, hogy a két oldalán nem létesül burkolt vagy
aszfaltozott felület - emeli a kockázatát annak, hogy a visszatöltött szakaszon újabb vízbefolyások
alakuljanak ki. Szilárd burkolat hiányában a folyóka nem tudja maradéktalanul ellátni a vízelvezetést és
koncentrált vízzsákot alakíthat ki, ami a megépített támfal alapjához vezetheti a csapadékvizet, így a
folyóka elhagyása vált indokolttá. A jelenlegi vízelvezetési rendszer a támfal széléhez
építendő folyókával megfelelőbb védelmet biztosít.
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A támfal déli részén, a leendő gabion fal környékén az előkészületi földmunkák elvégzése közben több
helyen felületi suvadás volt tapasztalható. A jelenlegi állapotot figyelembe vételével szükség van a gabion
fal déli irányba történő kiegészítésére.
A szerződés szerinti vállalkozói ár nem változik, mivel az elmaradó folyóka költsége és a gabionfal
kiegészítésének költsége kiegyenlíti egymást. Az elmaradó és a többletmunkákról készült kimutatás a
szerződésmódosítás melléklete.
A fenti akadály elhárítása és a műszaki tartalomváltozás miatt a Vállalkozási szerződésben rögzített
határidő 36 nappal történő hosszabbítása (2022. június 11.) vált szükségessé.
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 módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő
kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- a módosítás nem eredményezi az ellenérték növekedését.
A Vállalkozó a szerződéskötést követően megkezdte munkáját, a kivitelezési munkák teljesítését. A
kivitelezés során előre nem látható akadályok merültek fel.
Az előre nem látható akadályoztatás oly mértékű, hogy a Vállalkozási Szerződés 5.1. pontja szerinti
kivitelezési időtartam módosítását teszi szükségessé.
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: 319223860 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 319223860 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyar Nemzeti Bank (9840/2022)
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: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: 10011953244
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos Erika
Telefon: +36 12822600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: IT biztonsági szaktanácsadás KBF/148/2021
Hivatkozási szám: EKR000363952021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72212730-5
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: IT biztonsági szaktanácsadási feladatok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72212730-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1. 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
2. 1239 Budapest, Európa út 1.
3. 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
4. 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
5. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
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6. 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

A közbeszerzés mennyisége: IT biztonsági szaktanácsadási feladatok, generális etikus hacking feladatok
ellátása nettó 25 000 000,- HUF keretösszeg erejéig
A megrendelő által definiált, átfogó, kockázatelemzéssel egybekötött független szakértők által
végrehajtott információbiztonsági vizsgálatok, auditok végrehajtása eseti megrendelések alapján. A
feladat részét képezhetik általános auditok és a szállítói lánc információbiztonsági fókuszú kontrolljára
megrendelt vizsgálatok. A feladat részét képezi továbbá a tanácsadás olyan formában, hogy a szakértő
szakmai kérdésekben képviseli a Bank érdekeit a Bank beszállítói felé az általa feltárt kockázatok
kérdéskörében.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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:
14719 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 140986-18 Rész száma: 1 Elnevezés: IT biztonsági szaktanácsadási feladatok
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/07/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KPMG Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12691908244
Postai cím: Váci Út 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: tunde.baranyi@kpmg.hu
Telefon: +36 703701617
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18877392
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25000000
Pénznem: HUF
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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):

1008

Kiegészítő szójegyzék

72212730-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72212730-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1. 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
2. 1239 Budapest, Európa út 1.
3. 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
4. 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
5. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
6. 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: IT biztonsági szaktanácsadási feladatok, generális etikus hacking feladatok
ellátása nettó 27 489 000,- HUF keretösszeg erejéig
A megrendelő által definiált, átfogó, kockázatelemzéssel egybekötött független szakértők által
végrehajtott információbiztonsági vizsgálatok, auditok végrehajtása eseti megrendelések alapján. A
feladat részét képezhetik általános auditok és a szállítói lánc információbiztonsági fókuszú kontrolljára
megrendelt vizsgálatok. A feladat részét képezi továbbá a tanácsadás olyan formában, hogy a szakértő
szakmai kérdésekben képviseli a Bank érdekeit a Bank beszállítói felé az általa feltárt kockázatok
kérdéskörében.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 27489000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KPMG Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12691908244
Postai cím: Váci Út 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: tunde.baranyi@kpmg.hu
Telefon: +36 703701617
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18877392
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
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VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felhasználható, 25.000.000,- Ft + ÁFA összegű maximális keretösszeget– a 10 %-ot el nem érő mértékben
– 27.489.000,- Ft + ÁFA összegű maximális keretösszegre módosítják.
A
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás jogalapja az értéknövekedést illetően a 141. § (2)
bekezdése. Az. ún „de minimis” módosításra a 141 § (4) bekezdésében foglalt jogalapok vizsgálata nélkül
van jogi lehetősége ajánlatkérőnek. Ajánlatkérő a Kbt.141 .§ (4) bekezdés c) pontjára nem hivatkozik,
ezért a módosítás szükségességét indokoló körülmények előre nem látható jellegének magyarázata nem
releváns.
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: 25000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 27489000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyarpolány Község Önkormányzata (9340/2022)
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: Magyarpolány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15429829119
Postai cím: Dózsa György Utca 6.
Város: Magyarpolány
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8449
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobosi Gergely
Telefon: +36 88503820
E-mail: jegyzo@magyarpolany.hu
Fax: +36 88503820
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.magyarpolany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.magyarpolany.hu
Hivatalos név: Habitus Mentalhigiénés Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18922747119
Postai cím: Petőfi Utca 40
Város: Magyarpolány
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8449
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tessely Karolina
Telefon: +36 702116450
E-mail: tessely.karolina@gmail.com
Fax: +36 88503820
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.habitusalapitvany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.habitusalapitvany.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Magyarpolány turisztika – Teázó-Faház
Hivatkozási szám: EKR000147352022
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
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II.2.1)

Elnevezés: Magyarpolány turisztika – Teázó-Faház
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45112700-2

Kiegészítő szójegyzék

45200000-9
45223300-9
45300000-0
45331000-6
45420000-7
45421000-4
45422000-1
45422100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8449 Magyarpolány, hrsz: 2270/2
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás, kivitelezés [322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. a) pont].
Az épület funkcionális kialakítása, főbb paraméterei
A Teázó-Faház épülete a „Lélekzug Integrációs Tér” projekt keretében valósul meg. Az épület elsősorban
közösségi térként fog működni, de egyúttal a „Lélekzug Integrációs Tér” recepciójaként is funkcionálni fog.
Az épület rendeltetése és az elhelyezendő funkcionális egységek:
- A Lélekzug Integrációs tér” recepciója, irodája
- Közösségi tér: teázó helyiség + épület előtt kiépülő terasz
- Teakészítés és kiszolgálás: konyhában, ill. a teázó helyiség felőli pulton keresztül
- Kamra, amely tároló funkciót lát, valamint ezen keresztül zajlik majd a teakonyha feltöltése is.
- Gazdasági feltárás, áruszállítás: az épület hátsó részén kialakított gazdasági bejáraton keresztül
Az iroda-teakonyha, tároló felett egy kis osztófödém helyezkedik el, aminek tetején deszka terítéssel egy
galéria szint kerül kialakításra, tároló funkciónak.
Hasznos (nettó) alapterület: 43,94 m2
A bejárat előtti, faburkolatú terasz önerőből kerül megvalósításra.
Az egy db szükséges mozgáskorlátozott parkolóhely, az épület mellett önerőből kerül megvalósításra.
Közművek, energiaellátás
Víz: ingatlanra bekötve
Elektromos áram: ingatlanra bekötve (mérőóra)
Szennyvízelvezetés: megoldott, kiépített szennyvízcsatorna
A telek területén lévő közmű csatlakozási pontok és az épület helye között a szükséges közmű vezetékek
(ivóvíz, elektromos áram, szennyvízcsatorna) kiépítése megtörtént, a bekötéshez szükséges kiállások az
épület területén, ill. mellette rendelkezésre állnak.
Alkalmazott szerkezetek és anyagok
Az épület fő szerkezeti kialakítását tekintve egy nyeregtetős, fa könnyűszerkezetes épület, cserép
tetőhéjalással. Az épület tűzvédelmi kockázati osztálya: NAK
Alapozás: 20 cm vastag vasalt lemezalap, alatta tömörített, homokos kavics réteggel. Az alapozás körül 3
oldalról drenázs rendszer.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

1012

Falazatok, tartószerkezet: Az épület fő tartószerkezete, rovar és gombaölővel, illetve lángmentesítővel
kezelt pallóváz. A fa tartószerkezet anyagminősége: min. C24
Tetőszerkezet: Kezelt faszerkezetből, hagyományos ácsszerkezetként kialakított, szimmetrikus formájú
szerkezet, nyitott eresz szegéllyel.
A fa tartószerkezet anyagminősége: min. C24
Tetőhéjalás: barna, antikolt tónusú cserépfedés
Vízszigetelés: Az épület talajnedvesség elleni szigetelést kap az alaplemez tetején
Hőszigetelés: A külső falakon többrétegű hőszigetelés (pallóváz között, ill. Dryvit hőszigetelt
vakolatrendszer). A tetőszerkezeten, többrétegű táblás közetgyapot hőszigetelés, a szarufák között, ill.
szarufákon kívül lécvázak között. A lábazati zónában EPS hőszigetelés helyett XPS hőszigetelés szükséges.
Belső aljzatok: Hajópadló alatt az, az alaplemezre párnafa terítés készül, közötte hőszigeteléssel. A greslap
burkolatú helyiségekben, 4cm esztrich beton kerül kiöntésre, alatta 5+5cm lépésálló hőszigeteléssel.
Burkolatok: Az épületben a közösségi helyiségekben párnafákra erősített, és kezelt hajópadló burkolat
tervezett, a teakonyhában és a kamrában greslap burkolat. Falburkolatok: gipszkarton festve.
Bádogos szerkezetek: Az épület két hosszoldalán egy-egy függőereszcsatorna található, 1-1 levezetéssel, a
szükséges kiegészítő idomlemezekkel. Bádoglemez ablakpárkányok.
Nyílászárók: Kezelt, pácolt faszerkezetű nyílászárók, szélesített deszka szegélyekkel, és zsalugáter
árnyékolókkal.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési
dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című
dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt
tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások
maradéktalan betartása mellett.
A megvalósítandó kivitelezési tevékenység építési engedélyköteles tevékenység.
(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: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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-VE1-2016-00006
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
07098 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Magyarpolány turisztika – Teázó-Faház
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KOVÁCSI-FAL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13023654219
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Postai cím: Devecseri Utca 18-20
Város: Pápakovácsi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8596
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsifal@kovacsifal.hu
Telefon: +36 302279097
Internetcím(ek): (URL) http://www.kovacsifal.hu
Fax: +36 89351081
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 11808237
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:

45112700-2

Kiegészítő szójegyzék

45200000-9
45223300-9
45300000-0
45331000-6
45420000-7
45421000-4
45422000-1
45422100-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8449 Magyarpolány, hrsz: 2270/2
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás, kivitelezés [322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. a) pont].
Az épület funkcionális kialakítása, főbb paraméterei
A Teázó-Faház épülete a „Lélekzug Integrációs Tér” projekt keretében valósul meg. Az épület elsősorban
közösségi térként fog működni, de egyúttal a „Lélekzug Integrációs Tér” recepciójaként is funkcionálni fog.
Az épület rendeltetése és az elhelyezendő funkcionális egységek:
- A Lélekzug Integrációs tér” recepciója, irodája
- Közösségi tér: teázó helyiség + épület előtt kiépülő terasz
- Teakészítés és kiszolgálás: konyhában, ill. a teázó helyiség felőli pulton keresztül
- Kamra, amely tároló funkciót lát, valamint ezen keresztül zajlik majd a teakonyha feltöltése is.
- Gazdasági feltárás, áruszállítás: az épület hátsó részén kialakított gazdasági bejáraton keresztül
Az iroda-teakonyha, tároló felett egy kis osztófödém helyezkedik el, aminek tetején deszka terítéssel egy
galéria szint kerül kialakításra, tároló funkciónak.
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Hasznos (nettó) alapterület: 43,94 m2
A bejárat előtti, faburkolatú terasz önerőből kerül megvalósításra.
Az egy db szükséges mozgáskorlátozott parkolóhely, az épület mellett önerőből kerül megvalósításra.
Közművek, energiaellátás
Víz: ingatlanra bekötve
Elektromos áram: ingatlanra bekötve (mérőóra)
Szennyvízelvezetés: megoldott, kiépített szennyvízcsatorna
A telek területén lévő közmű csatlakozási pontok és az épület helye között a szükséges közmű vezetékek
(ivóvíz, elektromos áram, szennyvízcsatorna) kiépítése megtörtént, a bekötéshez szükséges kiállások az
épület területén, ill. mellette rendelkezésre állnak.
Alkalmazott szerkezetek és anyagok
Az épület fő szerkezeti kialakítását tekintve egy nyeregtetős, fa könnyűszerkezetes épület, cserép
tetőhéjalással. Az épület tűzvédelmi kockázati osztálya: NAK
Alapozás: 20 cm vastag vasalt lemezalap, alatta tömörített, homokos kavics réteggel. Az alapozás körül 3
oldalról drenázs rendszer.
Falazatok, tartószerkezet: Az épület fő tartószerkezete, rovar és gombaölővel, illetve lángmentesítővel
kezelt pallóváz. A fa tartószerkezet anyagminősége: min. C24
Tetőszerkezet: Kezelt faszerkezetből, hagyományos ácsszerkezetként kialakított, szimmetrikus formájú
szerkezet, nyitott eresz szegéllyel.
A fa tartószerkezet anyagminősége: min. C24
Tetőhéjalás: barna, antikolt tónusú cserépfedés
Vízszigetelés: Az épület talajnedvesség elleni szigetelést kap az alaplemez tetején
Hőszigetelés: A külső falakon többrétegű hőszigetelés (pallóváz között, ill. Dryvit hőszigetelt
vakolatrendszer). A tetőszerkezeten, többrétegű táblás közetgyapot hőszigetelés, a szarufák között, ill.
szarufákon kívül lécvázak között. A lábazati zónában EPS hőszigetelés helyett XPS hőszigetelés szükséges.
Belső aljzatok: Hajópadló alatt az, az alaplemezre párnafa terítés készül, közötte hőszigeteléssel. A greslap
burkolatú helyiségekben, 4cm esztrich beton kerül kiöntésre, alatta 5+5cm lépésálló hőszigeteléssel.
Burkolatok: Az épületben a közösségi helyiségekben párnafákra erősített, és kezelt hajópadló burkolat
tervezett, a teakonyhában és a kamrában greslap burkolat. Falburkolatok: gipszkarton festve.
Bádogos szerkezetek: Az épület két hosszoldalán egy-egy függőereszcsatorna található, 1-1 levezetéssel, a
szükséges kiegészítő idomlemezekkel. Bádoglemez ablakpárkányok.
Nyílászárók: Kezelt, pácolt faszerkezetű nyílászárók, szélesített deszka szegélyekkel, és zsalugáter
árnyékolókkal.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési
dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című
dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt
tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások
maradéktalan betartása mellett.
A megvalósítandó kivitelezési tevékenység építési engedélyköteles tevékenység.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 11808237
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KOVÁCSI-FAL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 13023654219
Postai cím: Devecseri Utca 18-20
Város: Pápakovácsi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8596
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsifal@kovacsifal.hu
Telefon: +36 302279097
Internetcím(ek): (URL) http://www.kovacsifal.hu
Fax: +36 89351081
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.2. A Szerződés II.1. 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Megrendelő és Vállalkozó a számlázás rendjére vonatkozóan az alábbiak szerint módosítja a Szerződés
II.1.2. pontját:
"2. Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak. Megrendelő
a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a Vállalkozót, hogy bár
a munka építési engedély köteles, de Megrendelők közül a Szerződés tárgyát képező beruházást a
Szerződés II.1.4. pontja alapján finanszírozó Habitus Mentálhigiénés Alapítvány nem áfa alany, azért az Áfa
törvény hivatkozott bekezdése alapján a jelen szerződés nem tartozik a fordított áfa hatálya alá."
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Felek a szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti jogalapra hivatkozással
módosítják. A VI.2.2. pont kizárólag azért került kitöltésre, mert az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben
a Tájékoztató Hirdetmény VI.2.2. pontjában valamelyik rovatra "Igen" válasz adása kötelező.
A tárgyi szerződésmódosítás nem lényeges módosítás, esetében a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti
feltételek egyike sem valósul meg. (Részletesen: VII.1. pontban)
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: 11808237 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 11808237 Pénznem: HUF
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VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2. pont folytatás:
A Felek álláspontja szerint a szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján áll fenn.
A tárgyi szerződésmódosítás nem lényeges módosítás, esetében a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti
feltételek egyike sem valósul meg az alábbiak szerint.
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési
eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők
(részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé
tették volna;
Megrendelők közül a Szerződés tárgyát képező beruházást a Szerződés II.1.4. pontja alapján finanszírozó
Habitus Mentálhigiénés Alapítvány alanyi áfa mentes adózói minősége a számlázás technikai részleteit
érinti, amelyek az ajánlattételt nem befolyásoló tényezők.
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
Tekintettel arra, hogy a módosítás a vállalkozói díjat nem érinti, a szerződés gazdasági egyensúlya nem
változik meg a módosítás következtében.
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre terjeszti ki.
A módosítás nem érinti a szerződés tárgyát, erre tekintettel a Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt
körülmény sem valósul meg.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és
Szolgáltató Zártkörűen működő részvényt (9675/2022)
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: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő
részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11327646219
Postai cím: Munkás Tér 2
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasnádi Tibor
Telefon: +36 88543300
E-mail: beszerzesicsoport@nitro.hu
Fax: +36 88543301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nitrokemia.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyöngyösoroszi Bányavízkezelő üzem bővítése
Hivatkozási szám: EKR001236442021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232422-6
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Gyöngyösoroszi Bányavízkezelő üzem bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Gyöngyösoroszi, 703/2, 703/3, 703/4, 703/16 hrsz.
II.2.4)
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A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés Gyöngyösoroszi Bányavízkezelő Üzem ülepítő
kapacitásbővítésére, rekonstrukciójára a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
által 35500/4754/2020 ált. számon 2020.09.14.-i keltezéssel vízjogi létesítési engedély határozat előírásai
alapján és az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Kivitelezési tervdokumentációban rögzítetteknek
megfelelően.
Ajánlattevő feladata a munkaterületet érintő elektromos betáp-, és jelkábel hálózat, valamint az iparvíz
hálózat feltárása, kiváltása és áthelyezése is.
Ajánlattevőnek a bővítési, rekonstrukciós feladatok elvégzését követően 3 hónapos próbaüzemet kell
végeznie. A próbaüzemet oly módon kell lefolytatnia, hogy a bányavízkezelő technológiából elmenő víz
szennyező anyag kibocsátási határértékei nem emelkedhetnek meg
Ajánlattevő feladata a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti tartalommal megegyező megvalósulási dokumentáció elkészítése.
A tervezett műtárgyak főbb adatai:
- Ülepítő műtárgy és szivattyúakna
Az alapozás módja: alaplemez és felmenő falak,
Szerkezeti méretek: 15,6x5,6 m
Alapozási sík 388,92 mBf
Terepszint: ~393,77 mBf
- Kormányzóakna
Az alapozás módja: alaplemez és felmenő falak,
Szerkezeti méretek: 3,0x2,0 m
Alapozási sík 387,92 mBf
Terepszint: ~393,77 mBf
Mennyiségek és minőségi követelmények részletesen a Közbeszerzési dokumentáció részeként
rendelkezésre bocsátott Kivitelezési tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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:
24844 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyöngyösoroszi Bányavízkezelő üzem bővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Terra-Log Mélyépítő Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 14497700243
Postai cím: Bürök Utca 34-36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: info@terra-log.hu
Telefon: +36 17961375
Internetcím(ek): (URL) www.envirotis.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 246197555
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):

45232422-6
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45240000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Gyöngyösoroszi, 703/2, 703/3, 703/4, 703/16 hrsz.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés Gyöngyösoroszi Bányavízkezelő Üzem ülepítő
kapacitásbővítésére, rekonstrukciójára a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
által 35500/4754/2020 ált. számon 2020.09.14.-i keltezéssel vízjogi létesítési engedély határozat előírásai
alapján és az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Kivitelezési tervdokumentációban rögzítetteknek
megfelelően.
Ajánlattevő feladata a munkaterületet érintő elektromos betáp-, és jelkábel hálózat, valamint az iparvíz
hálózat feltárása, kiváltása és áthelyezése is.
Ajánlattevőnek a bővítési, rekonstrukciós feladatok elvégzését követően 3 hónapos próbaüzemet kell
végeznie. A próbaüzemet oly módon kell lefolytatnia, hogy a bányavízkezelő technológiából elmenő víz
szennyező anyag kibocsátási határértékei nem emelkedhetnek meg
Ajánlattevő feladata a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti tartalommal megegyező megvalósulási dokumentáció elkészítése.
A tervezett műtárgyak főbb adatai:
- Ülepítő műtárgy és szivattyúakna
Az alapozás módja: alaplemez és felmenő falak,
Szerkezeti méretek: 15,6x5,6 m
Alapozási sík 388,92 mBf
Terepszint: ~393,77 mBf
- Kormányzóakna
Az alapozás módja: alaplemez és felmenő falak,
Szerkezeti méretek: 3,0x2,0 m
Alapozási sík 387,92 mBf
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Terepszint: ~393,77 mBf
Mennyiségek és minőségi követelmények részletesen a Közbeszerzési dokumentáció részeként
rendelkezésre bocsátott Kivitelezési tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 267722998
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Terra-Log Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14497700243
Postai cím: Bürök Utca 34-36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: info@terra-log.hu
Telefon: +36 17961375
Internetcím(ek): (URL) www.envirotis.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő által az akadályközlést követően az akadályközlésben foglalt műszaki probléma fennállásának
kivizsgálása érdekében felkért geotechnikai szakértő szakvéleménye szerint a kivitelezési helyszínen
a kiviteli tervben előirányzott 60°-os rézsű a gépház felőli oldalon nem alkalmazható a munkakezdést
követően megismert talajösszetétel alapján,mivel a meglevő épülethez közel,biztosítás nélkül nem
emelhető ki a munkagödör,a partfal és a szomszédos épület állékonyságának biztosítása érdekében
megtámasztásra van szükség.
A kiviteli tervben foglalt munkagödör kialakítási tervek,ill. az építési szerkezeti tervek felülvizsgálata és
módosítása vált szükségessé a munkagödör biztonságos kialakítása érdekében,amely tervmódosítást az
Adept Enviro Kft.,mint az eredeti kiviteli tervdokumentáció tervezője elkészített.
A kiviteli tervek módosítására tekintettel, azzal összhangban a költségvetés módosítása is
szükséges,figyelemmel egyrészt a módosult műszaki tartalom szerinti új - eredeti költségvetésben nem
szereplő - tételekre („munkagödör biztosítása”),másrészt a további,a műszaki tartalomváltozással érintett
tételek módosítására („medence építés” érintett tételei) figyelemmel.A költségvetésben nem szereplő új
tételek elvégzésére Vállalkozó árajánlatot nyújtott be,amelynek piaci árnak megfelelőségét Megrendelő
indikatív árajánlatkéréssel ellenőrizte,a további műszaki tartalomváltozással érintett tételek egységára
az eredeti ajánlat szerinti.A műszaki tartalom előzőek szerinti módosítására tekintettel a szerződés
ellenértéke,azaz vállalkozói díj módosítása,továbbá a módosítással érintett 2. részszámlára vonatkozó
rendelkezés módosítása is szükséges.
A fentiekben kifejtett,Feleken kívül álló,előre nem látható akadályozó körülményre tekintettel a Vállalkozó
sem a munkagödör kialakításával összefüggő munkák,sem pedig az ezt követő,erre épülő műszaki
ütemterv szerinti munkák végzését az akadály megszűnéséig folytatni nem tudta,így a szerződés
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szerinti teljesítési határidőnek az akadályoztatás időtartamára tekintettel történő módosítása is indokolt.
Vállalkozó ennek megfelelően elkészítette a módosított műszaki tartalomra tekintettel a pénzügyi és
műszaki ütemtervet.
4.1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3. pontjában, valamint a Műszaki leírásban foglalt feladatok
teljesítési határideje – amely határidőbe a vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció
elkészítése és Megrendelő részére történő átadása nem értendő bele, továbbá a 4.2 pont szerinti eljárás
kivételével - (teljesítési részhatáridő):
- munkaterület átadásának napját követő 150 naptári nap,
- 2022. május 5. napját követő 145 naptári nap – a munkagödör kialakításával illetőleg biztosításával
összefüggő, valamint az ezeket követő, erre épülő munkák elvégzése tekintetében
A teljesítési részhatáridő kötbérköteles teljesítési határidő.
A teljesítési részhatáridő az üzempróba lefolytatása eredményeként a próbaüzemre alkalmas állapot
igazolt és dokumentált elérésének határidejét jelenti.
7.1. A szerződés ellenértéke – vállalkozói díj: A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó – nyertes ajánlatával
összhangban – a Szerződés 3. fejezetében foglalt feladatok teljeskörű elvégzéséért, összesen nettó 267
722 998,- Ft.
7.5.2. 2. részszámla az Ülepítő műtárgy, kormányzóakna műtárgy építésének befejezése, a befejező talaj
visszatöltéssel és tömörítéssel a műtárgyaknál feladatok elvégzését követően a költségvetésben ezen
feladatokhoz tartozó ellenszolgáltatás összege, azaz nettó 108.202.715,- Ft, előleg igénybevétele esetén
csökkentve az igénybe vett előleg összegével
A módosított kivitelezési tervdokumentáció és műszaki leírás a Szerződés 1. sz. melléklete helyébe lép.
A módosított költségvetés a Szerződés 2. sz. melléklete helyébe lép.
A módosított pénzügyi és műszaki ütemterv a Szerződés 3. sz. melléklete helyébe lép.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Megrendelő a munkaterületet 2021.12.10én Vállalk. részére átadata. Aki a
felvonulást követően az elfogadott műszaki-pénzügyi ütemtervben foglaltak szerint a munkavégzést
2021.12.14én megkezdte a kiviteli terv szerinti földmunkákkal. 2021.12.15én a Vállalk. az építési naplóba
tett eseti bejegyzésben,ill. a Megrend. képviselőjének megküldött „Földmunkák kiviteli terv szerinti
megvalósításával kapcs. akadályközlés,felszín alatti kedvezőtlen körülmények miatt” tárgyú levélben
akadályközléssel élt a Megrend. felé,tekintettel arra,hogy a munkakezdést követően részlegesen kiásott
munkagödör rézsűjének megsuvadása volt tapasztalható,az előre nem látható,2,5 m-nél mélyebben
található talajviszonyok műszakilag nem teszik lehetővé a kiviteli terv szerinti földmunkák biztonságos
elvégzését.
Vállalk. a Megrendelői felszólításnak eleget téve,figyelemmel a szerződés 4.1pontjában rögzített teljesítési
részhatáridőre, azon munkák elvégzését folytatta,amelyek nem érintettek munkagödör kialakításával.
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
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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: 246197555 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 267722998 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (9375/2022)
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: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13222002
Postai cím: Kossuth Tér 5
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szamosvölgyi Péter
Telefon: +36 47525100
E-mail: pmtitkarsag@satoraljaujhely.hu
Fax: +36 47525100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.satoraljaujhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Logisztikai raktárcsarnok építése
Hivatkozási szám: EKR000016232021
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: Logisztikai raktárcsarnok 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: HU311 A teljesítés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Külterület, Hrsz.: 0459/3
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Sátoraljaújhely, Külterület, Hrsz:
0459/3 ingatlanon zöldmezős beruházásként logisztikai raktárcsarnok épületet kíván építeni.
Az épület paraméterei:
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Szintszám: Földszint
Magasságok: Földszinti belmagasságok: 2,70 m, illetve 5,88-9,26 m
Mértékadó szintmagasság: +- 0,00 m / Tervezett csarnokszint padlóvonal /
Földszinti padlómagasság: +- 0,00 m = Bf:107,143 m
Ereszmagasság: +6,99 m
Gerincmagasság: +10,08
Tetőidom: Egyszerű nyeregtető ( Kéthajós kialakítás )
Bruttó alapterület: 1335,54 m2
Hasznos alapterület: (Raktár = 1167,37 m2 )+(Szoc.= 97,93 m2)= 1265,30 m2
Ingatlan alapterülete: 140931 m2
Ingatlan beépítettsége tervezetten: 1,11 %
Beépítési mód: szabadon álló
Építmény magassága: 7,48 m
Főbb munkanemek mennyiségei:
Raktárcsarnok 1 335,54 m2
Földszintes iroda az épületen belül 97,93 m2
Külső víz 139 fm
Külső szennyvíz 28 fm
Tűzcsap kiépítés 2 db
Elektromos áram bekötés 1 db
Vagyonvédelmi kerítés kerítés 383 fm
Tolókapu 1 db
Kiszolgáló út kiépítése főbejárathoz ( útkapcsolat ) 713 m2
Térburkolat forgalommal terhelt 1 859 m2
Térvilágítás kiépítése ingatlanon belül 140 fm
Kandeláberek elhelyezése ( 25 fm / db ) 7 db
Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 1 859 m2
Alakító földmunka és feltöltés 2 860 m3
Parkosítás, zöldfelület kialakítás/ füvesítés 6 978 m2
Véderdő sáv telepítése / fásítás 35 db
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció
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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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-1.1.1-16-BO1-2019-00016
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
10584 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Logisztikai raktárcsarnok építése
V.1 Az eljárás eredménye
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V.1.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 0202/06/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DCs-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71132435
Postai cím: Tünde Utca 12
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: dcsbaukft@gmail.com
Telefon: +36 309009584
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: 378735809
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: 3980 Sátoraljaújhely, Külterület, Hrsz.: 0459/3
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Sátoraljaújhely, Külterület, Hrsz:
0459/3 ingatlanon zöldmezős beruházásként logisztikai raktárcsarnok épületet kíván építeni.
Az épület paraméterei:
Szintszám: Földszint
Magasságok: Földszinti belmagasságok: 2,70 m, illetve 5,88-9,26 m
Mértékadó szintmagasság: +- 0,00 m / Tervezett csarnokszint padlóvonal /
Földszinti padlómagasság: +- 0,00 m = Bf:107,143 m
Ereszmagasság: +6,99 m
Gerincmagasság: +10,08
Tetőidom: Egyszerű nyeregtető ( Kéthajós kialakítás )
Bruttó alapterület: 1335,54 m2
Hasznos alapterület: (Raktár = 1167,37 m2 )+(Szoc.= 97,93 m2)= 1265,30 m2
Ingatlan alapterülete: 140931 m2
Ingatlan beépítettsége tervezetten: 1,11 %
Beépítési mód: szabadon álló
Építmény magassága: 7,48 m
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Főbb munkanemek mennyiségei:
Raktárcsarnok 1 335,54 m2
Földszintes iroda az épületen belül 97,93 m2
Külső víz 139 fm
Külső szennyvíz 28 fm
Tűzcsap kiépítés 2 db
Elektromos áram bekötés 1 db
Vagyonvédelmi kerítés kerítés 383 fm
Tolókapu 1 db
Kiszolgáló út kiépítése főbejárathoz ( útkapcsolat ) 713 m2
Térburkolat forgalommal terhelt 1 859 m2
Térvilágítás kiépítése ingatlanon belül 140 fm
Kandeláberek elhelyezése ( 25 fm / db ) 7 db
Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 1 859 m2
Alakító földmunka és feltöltés 2 860 m3
Parkosítás, zöldfelület kialakítás/ füvesítés 6 978 m2
Véderdő sáv telepítése / fásítás 35 db
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 428535204
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DCs-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71132435
Postai cím: Tünde Utca 12
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: dcsbaukft@gmail.com
Telefon: +36 309009584
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A támogatásból megvalósuló projektben költségmegtakarítás keletkezett, melynek összege
felhasználható a projektcélok megvalósítása érdekében. Az alapszerződés szerinti műszaki tartalom
részét képezte új feltáró út kiépítése 59,85 m hosszban, megrendelő, mint kedvezményezett a pályázati
megtakarítás terhére ennek a feltáró útnak a meghosszabbítására kívánja felhasználni a támogatási
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összeget a pályázati célokkal össszhangban. Az út meghosszabbítása során a jelenlegi útburkolathoz
igazodva 7,00 m széles új, aszfaltburkolatú út épül ’D’ forgalmi terhelési osztályra 237 m hosszban.
Szerződő Felek megállapítják, hogy az eredeti alapszerződés műszaki tartalma szerinti kivitelezési
feladatok az eredeti szerződéses határidőn belül megvalósulnak, azaz jelen módosítás csak az eredeti
műszaki tartalom feletti pótmunka megvalósítására, számlázási és költségvetési vonzatára, továbbá annak
időtartam szükségletére vonatkozik.
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: 3. A szerződésmódosítás tárgya
3.1. Szerződő felek az alapszerződés 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
5.1. Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (vállalkozói díj) végzi el a jelen szerződés tárgya szerinti
munkákat.
Alapszerződés szerinti nettó 378 735 809 Ft
azaz: háromszázhetvennyolcmillió-hétszázharmincötezer-nyolcszázkilenc forint
Pótmunka nettó: 49.799.395 Ft
azaz: negyvenkilencmillió- hétszázkilencvenkilencezer-háromszázkilencvenöt forint
Mindösszesen nettó: 428.535.204 Ft
azaz: négyszázhuszonnyolcmillió-ötszázharmincötezer-kettőszáznégy forint.
Az ÁFA a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. előírásai alapján kerül
megfizetésre.
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: 378735809 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 428535204 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szurdokpüspöki Község Önkormányzata (9993/2022)
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: Pintér Miklós Ervin
Telefon: +36 32473570
E-mail: szphivatal@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: Bóbita Bölcsőde kialakítása Szurdokpüspökiben
Hivatkozási szám: EKR001288142020
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: Bóbita Bölcsőde kialakítása Szurdokpüspökiben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Szurdokpüspöki, Szabadság út 63. Hrsz: 840

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

II.2.4)

1029

A közbeszerzés mennyisége: Új 24 férőhelyes bölcsőde megvalósítása.
Tervezett helyiségek összesen 368,83 m2 terasz:78,64 m2
Külső munkák:
- 109 m2 Előregyártott kerítés fedlap elhelyezése 45/25
- 49,5 m2 Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem
termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő
betonnal, betonacél beépítéssel , 40/20/20 cm C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6 mm
átmérőjű betonacél
Építészeti munkák:
- 222,1 m2 Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm
falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva 10
N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs
- 345,6 m2 Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,051-0,060 m³/m²
bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.
- 1147,5 m2 Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal,
téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm,
felületképző (simító), meszes cementhabarccsal
- 415 m2 Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, sík felületű, 45-60° tetőhajlásszög között,
minden második vagy
harmadik tetőcserép rögzítésével, sötétszürke
- 234,6 m2 Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen,
mázas kerámiával, kötésben
vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 15x15 - 20x30 cm közötti
lapmérettel falburkoló lap 20x20 cm méretben, fehér színben, matt,
- 41 m2 Szerelt homlokzat burkolat, fém szerk. vázszerkezettel, látszó rögzítéssel, valamennyi kiegészítő
tartozékával együtt, homlokzati színvariáció szerint
- 175 m Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium
lemezből vagy porfestett alumínium lemezből függő ereszcsatorna 33-as bevonatos alumínium standard
színekben, 0,7mm/6m
- 9 db Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,
(szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között
A03* jelű Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, egyszárnyú, MDF
tokkal, kilincs nélkül, 110x210 cm
- 12 m Rozsdamentes konyhai pultrendszer elhelyezése konyhatechnológiai terv szerint, valamennyi
kiegészítővel együtt 600 mm-es
szélességben földelő hálózatba bekötve
- 605 m2 Diszperziós festés műanyag bázisú vizesdiszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új
vagy régi lekapart, előkészített
alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen beltéri falfesték matt fehér
- 906,6 m2 Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló
tartószerkezet közé, szálas
szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) többcélú kőzetgyapot lemez, 1000x600x100 mm
- 117,7 m2 Homlokzati hőszigetelés, üvegszövethálóerősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás
valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes élképzésű, érdesített felületű XPS
hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon XPS SVR
extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm,
Tartószerkezeti munkák:
- 369,1 m2 Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 3,01-4
m magasság között
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- 487,61 m2 Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes
elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból,
falazó, cementes mészhabarcsba falazva 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10mc) falazó, cementes mészhabarcs
Épületgépészet:
- 1 klt Fali, kondenzációs fűtő gázkazán, elektronikus gyújtással, folyamatos szabályozással, 109 %-os
hatásfokkal, rozsdamentes kondenzációs hőcserélővel, digitális információs és analízis rendszerrel, a
szükséges biztonsági szelvényekkel, felszerelve és bekötve,
(de az elektromos bekötés nélkül) 200-W B2HA kondenzációs kazán, 35 kW ajánlat szerint részletezett
elemekkel
- 4 db Szaniter kerámia gyermek mosdó, hideg-melegvízre, műanyag faliékekkel, csavarokkal, 1 db
leeresztőszelep nélküli csapteleppel, 2 db falikoronggal, 2 db sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel, 1
db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve, egykaros hőfokkorlátozós (38oC) mosdócsapteleppel 45x36 cm fehér
- 1 db Központi szellőző készülék, hővisszanyerővel, szellőzővezeték rendszerbe beépítve, típusú,
hővisszanyerős szellőztető készülékek elektromos előfűtővel, SPT-160 + LF230 pillangószeleppel
C6.1 szabályozó automatikával V= 350 m?/h, dp= 150 Pa 1~230V; 10,5 A(max); 54 kg elektr.légfűtő
teljesítménye, kW/Dt, °C 0,5/5,1 elektr.előfűtő teljesítménye, kW/Dt, °C 1,5/15,3
Villanyszerelés:
- 160 m Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre
szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, beltéri Mü II. vastagfalú, szürke
védőcső 32 mm.
- 11 db Komplett világítási szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10 A. egypólusú nyomó
kerettel, fehér
- 43 db Álmennyezeti lámpatest elhelyezése tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es
kivitelben 20W / 1600lm álmennyezeti lámpatest, 4000K L2 jelű.
- 1 klt Video megfigyelő rendszerek felszerelése meglévő kiállásra, kábelezés nélkül, üzempróbával, dome
kamera objektívvel, 4 db. IP megapixel kamera, 4MP IP POE dome kamera, kültéri kivitel, NVR rögzítővel 2
TB HDD kompletten
- 1 klt Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása,
tervezéssel, cseréptetőre
telepítve kompletten, háromfázisú napelemes rendszer, 10,0 kWp. (Rendszer tervezését, engedélyezését a
nyertes kivitelező végzi!)
A teljes mennyiséget a részletes 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: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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-1.4.1-19-NG1-2019-00013
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05540 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bóbita Bölcsőde kialakítása Szurdokpüspökiben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/03/29 (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: 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: 231055771
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45200000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Szurdokpüspöki, Szabadság út 63. Hrsz: 840
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Környezet rendezési pótmunkák:
- 150 m2 Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással,
függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos
- 180 m3 Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig
- 90 m3 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%
- 45 m Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázatú PVC dréncsőből, belső átmérő: 80-100 mm Bordás
rugalmas dréncső, PVC, perforált, geotextillel bevont, DN 100
- 18 m3 Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítése tömörítéssel, 5,00 m mélységig, egyrétegű, egyenlő
szemcséjű Osztályozott kavics, OK 4/8 TT, Nyékládháza
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- 1 db Fedlap elhelyezése ellenőrző aknára, előre elkészített betonágyazatba opti-control
üvegszálerősítésű PVC fedlap rögzítéssel,
- 90 m3 Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C20/25 X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal
- 4,2 t Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból,
12-20 mm átmérő között bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 12 mm
- 50 m Járdaszegély rézsű megtámasztó elem és víz elvezető szegély 60x40x10 cm-es beton lap elemekből
rézsű errózió megakadályozásásra hézagos vízáteresztéssel alap gerendába rakva valamennyi kiegészítő
munkával együtt
A teljes mennyiséget a részletes 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: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/04/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/11/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 256068817
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: 2022/05/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 141. §. (4) bekezdés c) pontja
alapján az alábbiak szerint módosítják. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az
Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás nem változtatja meg a szerződés
általános jellegét. Az ellenérték növekedés nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A szerződés 2. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra:
2.1. A szerződés összege:
A szerződéses ár a teljesítés időpontjára prognosztizált rögzített egyösszegű átalány ár, mely a szerződés
teljesítése során és időtartamán belül nem változtatható.
Általános forgalmi adó nélkül: 256.068.817,- Ft
azaz kétszázötvenhatmillió-hatvannyolcezer-nyolcszáztizenhét forint
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján
adófizetésre a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője kötelezett!
A szerződés 3. Határidők pontjának 3.1. alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„3. 1. Teljesítési határidő:
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2022. november 18.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.”
A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanok maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A kivitelező a munkaterületet 2021.04.22-én átvette. A kivitelezésközben
előre nem látható körülmények miatt, annak ellenére, hogy a tervezés időszakában kutató talajfeltárás
készült, megállapítható, hogy a kerítés falak alapozása az eredetileg tervezett alapozási mélységgel nem
megvalósítható.
Ezeken a szakaszokon a feltárt altalaj viszonyok miatt az alapozási mélység -2,50 m, melyből adódóan
jelentős kivitelezési költséggel valósíthatók meg az alapozási munkák.
A tárgyi szakaszokon az alapárok kiemelés és alap kivitelezés csak földpart megtámasztás mellett
végezhető a munkaterület külön biztonsági korláttal történő lehatárolásával.
A szükséges többlet anyag és -munka mennyiséget a kiegészítő pótmunka költségvetés tartalmazza.
A tervezett munkafolyamatok időigényét elemezve indokolt a kivitelezési határidő 180 nappal történő
meghosszabbítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
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: 231055771 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 256068817 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Fővárosi Törvényszék, 9888/2022, Fővárosi
Törvényszék 103.K.705.025/2021/14.számú ítélete
Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: Fővárosi Törvényszék
Az ügy száma:103.K.705.025/2021/14.
A felperes:Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
(7622 Pécs, Vargha Damján utca 1.)
A felperes képviselője:dr. Zoric Ildikó egyéni ügyvéd
(7800 Siklós, Felszabadulás utca 38/a.)
Az alperes:Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
(1026 Budapest, Riadó utca 6.)
Az alperes képviselője:dr. Peleskey Viktória kamarai jogtanácsos
Az alperesi érdekelt:Közbeszerzési Hatóság Elnöke
Az alperesi érdekelt képviselője:dr. Nyerges Éva kamarai jogtanácsos
A per tárgya:közbeszerzés tárgyában hozott D.252/8/21. ügyszámú közigazgatási határozat megtámadása
ítélete:
A Fővárosi Törvényszék az alperes D.252/8/2021. számú határozatát megsemmisíti és az alperest új eljárásra
kötelezi.
Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 57 227 (ötvenhétezer-kettőszázhuszonhét)
forint perköltséget.
A 24 000 (huszonnégyezer) forint összegű kereseti illetéket a Magyar Állam viseli.
Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.
Indokolás
Az ítélet alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. §
szerinti nyílt eljárást folytatott le 85%-ban európai uniós alapból biztosított forrás segítségével „Általános (nem
technikai) felderítés és az UXO (elhagyott és fel nem robbant harcanyagok) Információs Adatbázis elkészítése”
szolgáltatás beszerzése tárgyában, nettó 18 122 280 forintértékben.
[2] A felperes az érdeklődő gazdálkodó szervezeteknek 2016. november 15-én megküldött eljárást megindító
felhívásában alkalmassági követelményként írta elő a P3) pontban, hogy az eljárásban alkalmas az ajánlattevő,
ha „a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat(ok) szerint egyik pénzforgalmi számláján sem fordult elő az
eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 24 hónapban (amennyiben a számla megnyitásának időpontja
ennél későbbre esik, akkor a megnyitás időpontja óta) sorban állás. (A „sorban állás” kifejezés alatt az ajánlatkérő
a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.) ...”. Az összegezést a felperes 2017.
január 3-án készítette el és küldte meg, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 2017. január 16-án
kötötte meg.
[3] Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság közérdekű bejelentést tett az alperesi érdekelthez, aki
hivatalbóli kezdeményezéssel élt, amely alapján az alperes 2019. december 12-én kelt D.531/8/2019. számú
határozatával megállapította, hogy a felperes megsértette a Kbt. 65. § (3) bekezdését, és 400.000 forint bírsággal
sújtotta.
Fővárosi Törvényszék új eljárásra kötelező ítélete
[4] A felperes keresete alapján eljáró Fővárosi Törvényszék 104.K.701.005/2020/13. számú ítéletében az alperes
határozatát megsemmisítette, és az alperest új eljárás lefolytatására kötelezte azzal, hogy a megismételt
eljárásban „a Kbt. 65. § (3) bekezdésében előírt kötelezettség vizsgálatakor értékelnie kell a felperes által a
tárgybeli alkalmassági követelmény előírásának indokaként előadott valamennyi körülményt, és okszerű
indokolással ellátott döntésében kell számot adnia ezek megalapozott vagy megalapozatlan voltáról, ezáltal az
alkalmassági követelmény előírásának a Kbt. 65. § (3) bekezdésével összefüggésben történő szükségességéről.
Jogsértés megállapítása és bírság kiszabásának szükségessége esetén az alperesnek az eset összes releváns
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körülményét mérlegelnie kell, és számot kell adnia a Kbt. 165. § (11) bekezdésében felsorolt szempontok felperes
javára vagy terhére értékeléséről, vagy az ügyben irreleváns voltáról.” [37. pont]
[5] A Fővárosi Törvényszék az ítélet [22]-[28] pontjaiban a felperes eljárásjogi kifogásait vizsgálta, azokat
alaptalannak találta.
[6] A Fővárosi Törvényszék az ítélet [29] pontjában alaptalannak találta a felperes azon hivatkozását, amely szerint
az alperes hasonló ügyekben folytatott gyakorlata alapján állította a határozat jogsértő jellegét. A Kúria irányadó
gyakorlatára hivatkozva kimondta, hogy „a gyakorlat nem minősül jogszabálynak, így az attól való eltérés akkor
sem alapozná meg a határozat megváltoztatását, ha az állítás ténybelileg igaz is lenne”. Hangsúlyozta azt is, hogy
a jelen ügyben mérvadó jogszabályi rendelkezések, a Kbt. 65. § (3) bekezdése és a Vhr. 19. § (1) bekezdés a) pontja,
az eltelt időszakban tartalmilag nem változtak, a felperesnek az eljárást megindító felhívásban nem a 2016. évben
alkalmazott közbeszerzési gyakorlat, hanem a vonatkozó jogszabályok alapján kellett az alkalmassági feltételeket
rögzítenie.
[7] Az ítélet [33] és [34] pontjában rámutatott arra, hogy a Vhr. 19. § (1) bekezdése a) pontja alapján az
ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága a pénzügyi intézménytől
származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel indító eljárásban pedig
a megküldésétől - visszafelé számított két évre vonatkozó megfelelő nyilatkozattal igazolható. Hangsúlyozta
a bíróság, hogy „az alperes feladata az lett volna, hogy a felperes által adott indokolást összevesse a Kbt. 65.
§ (3) bekezdésében előírtakkal, azaz az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 24 hónapban a
pénzforgalmi számlán a sorban állás hiánya a közzétett a finanszírozási feltételekre (utófinanszírozás, előleg
hiánya, a teljesítés igazolás utáni 30 napos utólagos fizetés, árfolyam kockázat), valamint a felperes által megjelölt
védendő jogi érdekre tekintettel szükséges feltétel-e a közbeszerzési szerződés teljesítéséhez. E helyett az alperes
határozatának 45-48.
pontjaiban az alkalmassági követelmény funkcióját kizárólag a sorban állásra vonatkozó jogszabályi
rendelkezések értelmezése útján próbálta feltárni és ennek alapján állapította meg, hogy „a pénzforgalmi
számlán a sorba állítás nem fejezi ki az ajánlatkérő által az alkalmassági feltételekben célzott funkciót [...]
előírása nincs összhangban a Kbt. 65. § (3) bekezdésben foglaltakkal.”” Megállapította azt is, hogy „az alperes
a vizsgált alkalmassági feltétel előírásának felhozott indokait lényegében nem vizsgálta”, „tényállás tisztázási
kötelezettségének nem tett eleget, az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére határozatának indokolása
döntésének okszerű indokát a releváns tények vizsgálata és értékelése útján nem tartalmazza”. Mindez az ügy
érdemére kiható, perben nem orvosolható lényeges eljárásjogi szabályszegés.
Az alperes határozata
[8] Az alperes a megismételt eljárásban hozott 2021. július 30-án kelt D.252/8/2021. számú határozatában, a
hivatalbóli kezdeményezés alapján megállapította, hogy a felperes megsértette a Kbt. 65. § (3) bekezdését és
vele szemben 400 000 forint bírságot szabott ki. Indokolása szerint elsőként az eljárási hivatkozásokat vizsgálta,
majd azt követően érdemben vizsgálta a kezdeményezés alaposságát a 2016. november 15-i hatályos anyagi
jogi szabályozás alapján. A határozat 84. pontjában ismertette a releváns jogszabályi rendelkezéseket, köztük a
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: a Pft.) 2. § 25. pontja szerinti
sorbaállítás fogalmát, a Pft. 60. § (1) bekezdését, illetőleg az ahhoz kapcsolódó, a pénzforgalom lebonyolításáról
szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) 7. § (1), (2) és (3) bekezdéseit és a 8. § (1)
bekezdését. Rögzítette a vizsgált jogszabályi rendelkezéseket, a Kbt. 65. § (3) bekezdését, illetőleg a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés a)
pontját. Megállapította, hogy a felhívásban a felperes egy darab (vég)számla benyújtására adott lehetőséget, a
teljesítést követően kiállított számla alapján 30 napra fizetett, az ajánlattevőknek ezért úgy kellett kalkulálniuk,
hogy a 2016. december 6-ai ajánlattételi határidőre olyan ajánlati árat adjanak, amely nyertességük esetén a
felhívás szerinti 2017. április 30-ai teljesítési határidőt követően 30 napra kerül kifizetésre. A szerződés az átfutási
ideje alapján nem minősíthető elhúzódó, hosszú átfutású szerződésnek. Bár tény az, hogy minden gazdasági
szereplő tevekénységében komoly kockázati tényezőt jelent a devizaárfolyamok jövőbeni változása, a változások
kiszámíthatatlansága, de az átfutási idő jelen esetben - az ajánlattételtől a teljesítésig, és az azt követő kifizetésig kevesebb, mint hat hónap
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volt. Kiemelte az is, hogy a szolgáltatás értéke nem minősíthető kifejezetten nagy értékű szolgáltatásnak.
[9] Nem fogadható el a felperes hivatkozása a megváltozott joggyakorlatra, mert az - a töretlen ítélkezési
gyakorlatot szem előtt tartva - nem lehet mértékadó szempont. A Kbt. 65. § (3) bekezdés, a Vhr. 19. § (1) bekezdés
a) pontja tartalmilag nem változott a releváns időszakban. A pénzügyi alkalmassági követelmények alapvető
funkciója az, hogy biztosítsa a pénzügyi, gazdasági stabilitással rendelkező ajánlattevő kiválasztását, továbbá,
hogy bemutassa annak a lehetőségét, hogy az ajánlattevő képes biztosítani az ellenérték egészének, vagy egy
részének kifizetéséig szükséges előfinanszírozási igényt. A hivatkozott pénzforgalmi jogszabályi rendelkezésekből
azonban látható, hogy a sorbaállítás nem fejezi ki a felperes által az alkalmassági feltételben célzott funkciót, az,
hogy biztosítsa a pénzügyi gazdasági stabilitással rendelkező ajánlattevő kiválasztását, hogy bemutassa annak
a lehetőségét, hogy az ajánlattevő képes biztosítani az ellenérték egészének, vagy egy részének kifizetéséig
szükséges
előfinanszírozási igényt. A pénzforgalmi szolgáltató ugyanis a nem teljesíthető fizetési megbízásokat
visszautasítja, a visszautasítás folytán a nem teljesíthető követelés nem kerül sorba állításra, ezáltal arra vonatkozó
információkat nem tud szolgáltatni a pénzintézeti nyilatkozat, hogy az ajánlattevő gazdaságilag stabil-e,
illetve képes-e finanszírozásra, az utófinanszírozásra, az előleg hiányára, a fizetési határidőkre, a védendő jogi
érdekre tekintettel tudja-e a szerződést teljesíteni. Ezért az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző
24 hónapban az ajánlattevő pénzforgalmi számláin a sorbaállás hiánya a közzétett finanszírozási feltételekre,
valamint a felperes által megjelölt védendő jogi érdekre tekintettel, a közbeszerzési szerződés teljesítéséhez nem
volt szükséges feltétel. A felperes ezért megsértette a Kbt. 65. § (3) bekezdésében foglaltakat.
[10] A bírság kiszabása körében rögzítette, hogy a Kbt. 165. § (11) bekezdése szerint az eset összes körülményét
figyelembe vette. Súlyos jogsértést valósított meg azzal a felperes, hogy jogsértően határozta meg az
alkalmassági követelményt, a jogsértés nem reparálható. Értékelte a közbeszerzés tárgyát és értékét. Figyelemmel
volt arra, hogy nem történt ismételt jogsértés, uniós forrásból finanszírozott a beszerzés, ezért más szerv
eljárásában a támogatás visszafizetésre vonatkozó szankció kapcsolódhat. A felperes javára értékelte, hogy a
Kbt.-be ütköző magatartásnak a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre nem volt befolyása, és hogy a jogsértés
megtörténte, illetőleg a jogorvoslati eljárás között hosszabb idő telt el.
A keresetlevél, a védirat és az alperesi érdekelt nyilatkozata
[11] A felperes az alperes határozatát keresettel támadta. Elsődlegesen a Kp. 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján
kérte, hogy a bíróság az alperes határozatát helyezze hatályon kívül. Másodlagosan változtassa meg és állapítsa
meg, hogy nem sértette meg a Kbt. 65. § (3) bekezdését, harmadlagosan - a határozat megváltoztatásával mérsékelje a bírság összegét és lehetőség szerint azt legfeljebb 100 000 forintban állapítsa meg. Perköltségét
költségjegyzéken számította fel.
[12] Jogsérelemként a Kbt. 65. § (3) bekezdés téves értelmezését, értékelését jelölte meg. Hivatkozása szerint
az alperes helyesen utalt arra, hogy mindig az adott eljárásra vonatkozó körülmények figyelembevételével
lehetséges megítélni, hogy egy adott alkalmassági feltétel összeegyeztethető-e a Kbt. 65. § (3) bekezdésével,
a határozat azonban arról ad tanúbizonyságot, hogy a konkrét eljárásra vonatkozó körülményeket egyáltalán
nem megfelelő értékelés mellett vonta vizsgálat körébe. A kifizetés pénzneme euro, ezért a nyertes ajánlattevőre
nézve magas az árfolyamkockázat; egy darab (vég)számla benyújtására jogosult a nyertes, utófinanszírozás
miatt előleget a felperes nem fizet; a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással kerül az
ellenérték kifizetésre. Az ajánlati ár is ismert volt, és az alperes megismerhette a beszerzendő szolgáltatás ritka és
kiemelten védendő jogi érdeket is, ami a teljesítés veszélyes volta és biztonsága miatt szem előtt tartott a felperes,
ami az emberélet. Az
összességében előírt alkalmassági kritériumokat teljesítő megbízható teljesítő képes partner garantálta azt, hogy
az aknamentesített területeken ne maradhasson fel nem robbant hadianyag, amely sérülést, halálos balesetet
is okozhat, mint ahogy az történt 2016. július 1-én a Hortobágyi Nemzeti Parkban bekövetkezett aknabaleset
során. Ezt a biztonságot alacsonyabb pénzügyi szakmai követelmények meghatározásával nem lehetett volna
garantálni. A feladatok végrehajtása és veszélyes mivolta komoly szakmai gyakorlatot követel, erre tekintettel
jogszerűen éltek az alkalmassági követelmények meghatározásával. Nem vitás az, hogy a szükségesség és
arányosság elve alapján olyan gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételrendszer meghatározása indokolt
és jogszerű egyben, amelynek teljesítése alapján valószínűsíthető, hogy a nyertes ajánlattevő fizetőképessége
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folytán a feladatokat meg tudja valósítani a felperesi finanszírozási előírások mellett is. A sorban állás pénzügyi
szakmai tulajdonságai nincsenek közvetlenül
összefüggésben azzal, hogy az alkalmassági kritériumaként való alkalmazása miért lenne aránytalan vagy túlzó,
illetve jogsértő. Bizonyítékként a D.190/7/2016 számú alperesi határozatra hivatkozott, amiben látható, hogy
a sorban állásra vonatkozó előírást máskor már jogszerűnek minősítette. Nem értékelhető a hátrányára, hogy
az eltelt négy és fél évben az alperes kialakított egy olyan jogértelmezést és joggyakorlatot, amiben a tételes
jogi szabályokon túli előírások születtek. A hatályos jogszabályok alapján volt joga az előírás alkalmazására,
és ez az előírás éppúgy nem sértette a szükségesség és arányosság követelményét, ahogyan a D.190/7/2016.
számú ügyben sem. Hivatkozott még a Fővárosi Bíróság 25.K.33.031/2006/8. számú ítéletre is. Nem tudott egyet
érteni az alperes sorban állás fogalmának általános banki, szakmai vizsgálatával, mint jogsértést megalapozó
következtetéssel sem. A felhívásban az egyértelmű előírás érdekében meghatározta, hogy - és ez egyenlően,
minden gazdasági szereplő előtt ismert volt - mit ért, mit vizsgál a sorban állásra vonatkozó előírások igazolása
körében.
[13] Az alperes álláspontja ismételten az, hogy a sorba állítás vizsgálata nem fejezi ki az alkalmassági feltételben
célzott funkciót, azonban egyrészt nem ettől az egyetlen alkalmassági kritériumtól várta azt, hogy biztosítsa
a stabil, teljesítőképes nyertes ajánlattevő kiválasztását, több olyan kritérium is volt, ami miatt fontos az,
hogy éljenek ezzel az - egyébként jogszerűen előírható - alkalmassági minimum követelménnyel; másrészt a
közbeszerzési szerződés teljesíthetőségét befolyásolta az, hogy a pénzügyi gazdasági stabilitással rendelkező
ajánlattevő kerüljön kiválasztásra, ennek elmaradása egyértelműen veszélyezteti a szerzősédek teljesítését. Erre
tekintettel nem helytálló és nem megalapozott az az általánosító kijelentés a határozatban, hogy ez nem volt
szükséges feltétel. Lényegében az alperesi okfejtés arra utal, hogy eleve maga a sorba állás jogintézménye nem
mutat megfelelő pénzügyi adatokat és azért nem megfelelő. A 321/2015. Kormányrendelet 19. § (1) bekezdése
azonban kifejezetten rendelkezik arról, hogy ez jogszerűen alkalmazható. A jogalkotó szerint kifejezetten
alkalmas ez a kritérium a szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasság vizsgálatára. Éppen az alperes indokolása
mutat rá arra, hogy ez a sorba állási kritérium csak azoknak jelent problémát, ahol valóban vannak a cég
működésében pénzügyi gondok, hiszen a komolyabb likviditási problémák azok, amik ilyen módon megjelennek
egy igazolásban.
[14] A jogszabályi lehetőségekhez képest alkalmazta az előírást azért, mert a szerződés pénzügyi feltétele és
a teljesítés feltételei meghaladtak egy általános, egyszerű szerződéses konstrukciót. Az alkalmazása mellett
felhozott indokok elegendőek arra, az alperesi következtetéssel ellentétes következtetésre, hogy az alkalmazott
finanszírozási feltételekre (az egy darab (vég)számla, utófinanszírozás, előleg hiánya, a teljesítés igazolás utáni
30 napos utólagos fizetés, árfolyamkockázat, valamint a védendő jogi érdekre) is tekintettel a közbeszerzési
szerződés teljesítéséhez arányos és szükséges feltétel volt a kifogásolt feltétel, tehát nem jelentett jogsérelmet.
A felperes nem írt elő visszautasításra irányuló rendelkezéseket, ezért az alperes erre irányuló teljes okfejtése
irreleváns. Csak a sorban állásra kellett igazolást, nyilatkozatot tenni, a visszautasítással kapcsolatosan nem. Erre
tekintettel sem volt túlzó az előírás, hiszen esetleges visszautasítások esetén is van mód semleges banki igazolást
beszerezni. Tehát nem a szűkítő, szigorúbb előírást alkalmazta, hanem a megengedőbb, kedvezőbb előírást.
[15] A bírság mértéke kapcsán azt kifogásolta, hogy nem értékelte az alperes nyomatékos enyhítő
körülményeként a jelentős időmúlást, a több, mint négy és fél év elteltét, illetőleg, hogy súlyos jogsértésnek
minősítette az alkalmassági kritérium igazolását.
[16] Alperes védiratában a kereset elutasítását kérte arra hivatkozással, hogy az alaptalan. A határozatában
foglaltakat teljeskörüen fenntartotta, mert az jogszerű volt, okszerűen
mérlegelt, a döntése megindokolt. Perköltségét költségjegyzéken számította fel. A D.l90/2016. számú üggyel
kapcsolatosan kifejtette, hogy attól, hogy jogszerű volt abban az ügyben a sorbaállás előírása, az nem jelenti azt
automatikusan, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban is jogszerű volt. Egy alkalmassági követelmény előírásának
jogszerűsége mindig csak adott viszonyok körülmények vizsgálata alapján állapítható meg. Egyetértett a
felperessel abban, hogy a jogszabály tartalmát a gyakorlat tölti ki, ennek megfelelően kellett vizsgálnia - a
felperesi érvek mentén - a kiírási feltétel jogszerűségét. Azért ezt az egy pénzügyi alkalmassági feltételt vizsgálta,
mert kötve van a kezdeményezés tartalmához. Az is egyetértésben elmondható a felperessel, hogy ez a vizsgált
előírás előírható, az adott ügyben azonban a konkrét szempontok alapján az volt a döntése, hogy nem volt
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indokolt ennek a feltételnek a meghatározása. A felperes által hivatkozott indokok alapján ugyanis egy múltbeli
pénzügyi banki információ - megítélése szerint - nem tudja kiküszöbölni a teljesítés során felmerülő kockázatot. A
104. pontban a mérlegelés során értékelte azt, a felperes javára, hogy hosszabb idő telt el.
[17] Az alperesi érdekelt egyetértett a határozat valamennyi érvelésével és a kereset elutasítását kérte.
Perköltségét nem számította fel. Arra hivatkozott, hogy az alperes megfelelően sorra vette a felperes által
felhozott körülményeket, azonban egyik körülmény kapcsán sem látta megalapozottnak a felperes állítását a P3)
alkalmassági követelmény szükségességével -arányosságával kapcsolatban. A szerződés viszonylag rövidebb
időtartama és nem kifejezetten magas értéke a likviditás szempontjából ellensúlyozza azt a tényt, hogy a
pénznem euró, utófinanszírozásra kerül sor, és nincs részszámlázási lehetőség, vagyis azok a szempontok, amik
alapesetben indokolhatnák a nagyobb likviditást. Nincs összefüggés egy beszerzés minősége, biztonsági szintje,
és az előírt pénzügyi gazdasági alkalmassági követelmény között, hiszen nem a pénzügyi alkalmasság fogja
meghatározni a jó szakmai teljesítést. A feladatvégzés szakmai színvonala nem függ, nem függhet a nyertes
ajánlattevő fizetőképességétől. A műszaki szakmai
alkalmassági követelmények azok, amely előírásai a teljesítés színvonalával összefüggésbe hozhatók, nem
pedig a pénzügyi; gazdasági alkalmassági előírások. Az alperes a sorba állítás fogalmai definíciójával és a
pénzügyi jogszabályi hivatkozással arra kívánt helyesen és körültekintően rámutatni, hogy abban az esetben,
ha visszautasításra kerül sor, akkor nem lesz sorba állítás az ajánlattevő számláján, tehát a felperes nem a kívánt
célt éri el a P3) alkalmassági követelmény előírásával. A felperes tévesen jutott arra a feltételezésre, hogy az
alperes úgy gondolta volna, hogy a felperes egyébként a P3) követelményeknek való megfeleléstől várta az
ajánlattevő alkalmasságát. Az alperes arra utalt, hogy a jelen ügyben a felperes által elérni kívánt célt ezt nem
tudta biztosítani, arra nem volt alkalmas. A vizsgált mutató egy múltra vonatkozó információ, az összes érvelése
a felperesnek pedig a jövőre, a teljesítésre vonatkozik. Az elfogadott gyakorlat nem lehet alapos hivatkozás egy
alkalmassági követelmény
jogszerűségének a megítélése során. A bírság a becsült érték 2,2%-a, ezért semmiképpen nem nevezhető
túlzónak.
A bíróság ítélete és annak indokai
[18] A kereset az alábbiak szerint alapos.
[19] A bíróság a közigazgatási jogvitában, az alperes határozata, mint közigazgatási cselekmény jogszerűségét a
Kp. 2. § (4) bekezdésére figyelemmel, a Kp. 85. § (1) és (2) bekezdése szerint a kereseti kérelem korlátai között, a
megvalósításának időpontjában fennálló tények alapján vizsgálta, a per megindításakor hatályos szabályok szerint
eljárva. A bíróság a per tárgyalásán tájékoztatta a feleket arról, hogy a bíróság figyelemmel volt arra is, hogy a
perben támadott
határozatot az alperes a 104.K.701.005/2020/13. számú ítéletével elrendelt megismételt eljárásban hozta, és az
alperest - a Kp. 97. § (4) bekezdése alapján - a bíróság határozatának rendelkező része és indokolása is kötötte,
és hivatalból vizsgálnia kell a Kp. 85. § (3) bekezdés a) pontja alapján azt is, hogy a megismételt eljárás során a
megsemmisítő és új eljárásra kötelező ítéletben foglaltaknak az alperes eleget tett-e, illetve az a határozatából
megállapítható-e.
[20] A fentiek alapján a megismételt eljárásban hozott határozat jogszerűségét vizsgáló bíróságnak - az érdemi
kérdések vizsgálatát megelőzően - elsőként azt kellett megítélnie, hogy az alperes az ítéletben előírt iránymutatás
szerint járt-e el, a döntés indokolása megfelel-e az ítéletben előírtaknak. A bíróság ennek érdekében tételesen
vizsgálta a Fővárosi Törvényszék új eljárásra kötelező 104.K.701.005/2020/13. számú ítéletében foglaltakat, melyet
összevetett a megismételt eljárásban hozott határozat indokaival. A bíróság figyelemmel volt ennek során az
Ákr. 81. § értelmezése körében kialakult joggyakorlatra is, amelytől nem tért el (Kúria Kfv.V.35.706/2013/12.,
Kfv.V.35.620/2016/8., Kfv.V.35.048/2014/7., Kfv.1.35.196/2016/4.).
[21] Áttekintve a döntés indokait a határozatból megállapítható, hogy az két olyan kérdést is tárgyal, amelyre a
jogerős ítélet már tartalmaz döntést. A kezdeményezés körülményeit illetően, valamint az ebben a perben is ismét
hivatkozott joggyakorlatnak, eseti döntéseknek a figyelembevételét illetően. Mivel ezen kérdéseket a bíróság már
az ítéletében eldöntötte, ezek ítélt dolognak minősülnek, erre figyelemmel szükségtelenül bocsátkozott az alperes
ezek ismételt vizsgálatába, erre a körülményre csupán utalnia kellett volna; illetve a felperes is szükségtelenül
vitatta ismételten ezen kérdéseket a jogorvoslati eljárásban, majd az alperesi vizsgálat nyomán a jelen perben
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is. A határozat a 71. ponttól a 80. pontig lényegében ebben a körben tartalmaz érdemi indokolást. Ezt követően
a határozat a 81 - 89. pontokban a releváns jogszabályi rendelkezéseket és a jogi alapvetéseket tartalmazza,
valamint a felperes hivatkozásait rögzíti, amely lényegében a tényállás megismétlése.
[22] A megismételt eljárásra tartozó érdemi megállapítás először a 90. és 91. pontban található, amely
összefoglalva kettő mondat: a szerződés - az ajánlattevők által is megismerhető átfutási idő alapján - nem
minősíthető elhúzódó, hosszú átfutási szerződésnek; illetve a megrendelt szolgáltatás nem minősíthető
kifejezetten nagy értékű szolgáltatásnak. A 92 - 94. pontok az ismételten hivatkozott megváltozott joggyakorlat
kérdését tartalmazzák, amely - a fentebb írtak alapján - ítélt dologként nem lettek volna újra vizsgálhatók.
[23] Ezt követően az alperes döntésének szintén lényegét képező indokai a 96. és 97. pontokban kerültek
rögzítésre, amelyek ismételten a sorba állítás jogi természete ismertetésében és az arról szóló pénzintézeti
nyilatkozat jogi alkalmassága kérdésében foglaltak állást, a jelen eljárásban is azzal a végkövetkeztetéssel,
hogy az arra vonatkozó információkat nem tud szolgáltatni, hogy az ajánlattevő gazdaságilag stabil-e, képes-e
finanszírozásra, és lényegében ebből következően nem alkalmas a kívánt funkció betöltésére. Annak ellenére,
hogy az ítélet már kimondta azt, hogy a hivatkozott Vhr. 19. § (1) bekezdése a) pontja alapján az ajánlattevőnek
a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága a pénzügyi intézménytől származó,
legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel indító eljárásban pedig a megküldésétől
- visszafelé számított két évre vonatkozó megfelelő nyilatkozattal igazolható, a jogi megfelelés vitatása helyett az
lett volna a feladat, hogy a
felperes által adott indokolást összevesse az alperes a Kbt. 65. § (3) bekezdésében előírtakkal, és a finanszírozási
feltételekre, valamint a megjelölt védendő jogi érdekre tekintettel megvizsgálja, majd megállapítsa, hogy az
szükséges feltétel-e a közbeszerzési szerződés teljesítéséhez. Nem elegendő kizárólag a sorban állásra vonatkozó
jogszabályi rendelkezések értelmezése útján feltárni és megítélni annak szükségességét, az előírt vizsgálat nélkül
a tényállástisztázási és indokolási kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek. Hangsúlyozottan tehát nem az
alkalmazás lehetősége, hanem az alkalmazás jogszerűsége volt a kérdés.
[24] A vizsgálat eredményeként a bíróság megállapította, hogy a felperes keresetében helytállóan hivatkozott
arra, hogy lényegében az alperesi okfejtés arra utal, hogy eleve maga a sorba állás jogintézménye nem mutat
megfelelő pénzügyi adatokat és azért nem megfelelő. Az alperes a határozatában végső soron nem teljesítette a
bíróság által előírtakat, mert a határozat ismételten a szabályozásból vezette le a felperes által kért, alkalmazott
igazolás alkalmatlanságát, és annak az előírásnak, amely a beszerzés tárgyával összefüggő érvek megjelenítését
jelenti, a határozat továbbra sem tesz eleget. A határozat 97. pontjában, illetve azt követően megint csak azok a
megállapítások vannak, magának a sorba állításnak a jellegét illetően, amelyre már az alapeljárásban a bíróság
rámutatott, hogy ez önmagában az indokoláshoz nem elégséges.
[25] A fenti megállapításokkal szemben a védiratban előadott érvelés nem volt alkalmas a döntés
jogszerűségének alátámasztására. A gazdasági pénzügyi alkalmasság alapvetően arról kell, hogy meggyőzze az
ajánlatkérőt, hogy a teljesítésre képes az ajánlattevő, a teljesítés során kellő biztonsággal végre tudja hajtani az
adott feladatát. Ehhez azonban a beszerzés tárgyát is figyelembe véve az ajánlatkérőnek egy komplex csomagot
kell összeállítania arra nézve, hogy az ajánlattevők alkalmasságáról meg tudjon győződni. Az valóban nem
vitatható, hogy ha kezdeményezés ebből a csomagból egy elemet emel ki, és azt tartja jogsértőnek, akkor
valóban arra kell fókuszálnia az alperesnek is, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy egyébként milyen más
mutatók mentén kellett ezt az egy elemet meghatároznia az ajánlatkérőnek, hiszen egy gazdasági szereplőnek
a teljesítőképességét több elem összességében mutatja és határozza meg. Abból az alperesi feladatból, hogy a
komplex előírásrendszer vizsgálata a szükséges, arra
hivatkozással, hogy csak egy elem volt vitatott a kezdeményezésben, nem lehetett kihátrálni. Amikor a
jogorvoslati kérelem, vagy kezdeményezés tartalmát vizsgálja az alperes, akkor nyilvánvaló módon a kiírási
feltételeket összességében kell értékelnie és a beszerzési szabályok rendszeréhez is igazítva azt rendszerében
kell vizsgálnia. Önmagában ez az egy mutató akkor nyerhet értelmet, hogy ha a többinek a fényében került
értékelésre és az alperes vizsgálja, hogy az valóban jogsértő módon került-e kiírásra.
[26] Annak ellenére, hogy az alperes arra hivatkozott, hogy az adott ügyben, konkrét szempontok alapján volt
az a döntése, hogy nem volt indokolt ennek a feltételnek a meghatározása, a határozat indokolásából ez nem
volt megállapítható. Az az alperesi és alperesi érdekelti hivatkozás pedig, amely szerint az elfogadhatóság
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akadályát az képezte, hogy egy múltbeli pénzügyi banki információ nem tudja kiküszöbölni a teljesítés során
felmerülő kockázatot, illetve ez a mutató egy múltra vonatkozó információ, az összes felperesi érvelés pedig
a jövőre, a teljesítésre vonatkozik, azért nem volt fogadható el a perben, mert a határozat indokai között ez
nem volt fellehető, ezért a határozat jogszerűsége alátámasztásaként sem vehető figyelembe. A bíróság az
alperes beadványaiban és a per tárgyalásán előadott, de a határozatában meg nem jelenített érveket a határozat
jogszerűsége alátámasztásaként nem fogadhatta el.
[27] A bíróság ezért ismételten nem volt abban a helyzetben, hogy tovább tudjon lépni a vizsgálatban és
érdemben az érveket mérlegre tudja tenni, mert először döntött volna arról, hogy a kiírás - a P3) pontban
foglaltakkal együttesen, összességében vizsgálva - jogszerű
lehet-e, vagy sem. A bíróság a határozat indokolását a peres eljárásban nem pótolhatja, miután jogorvoslati
fórumként az alperes eljárása és határozata jogszerűségét köteles vizsgálni. Nem vonhatja el az alperes hatáskörét
azt illetően, hogy elsőként hozzon döntést a megállapított jogsértés után alkalmazandó jogkövetkezmények
tekintetében. Azt követően lehetséges a bíróság részéről a kereseti hivatkozások alapján az érdemi felülvizsgálat,
ha az alperes a döntését meghozza és indokolásában részletesen bemutatja a Kbt. a 165. § (11) bekezdésében
rögzített mérlegelési tevékenységet. (Kúria: Kfv.V.35.258/2011/4.; Kfv.II.37.687/2013/4.; Kfv.II.38.021/2014/5;
Kfv.35.742/2015/8.)
[28] Az Ákr. 123. § (1) bekezdés f) pontja értelmében az e fejezetben szabályozott eljárások során a döntést meg
kell semmisíteni, illetve vissza kell vonni, és szükség esetén új eljárást kell lefolytatni, ha a tartalma a közigazgatási
bíróság adott ügyben hozott határozatával ellentétes.
[29] Tekintettel arra, hogy az alperes a megismételt eljárásra előírt iránymutatás figyelmen kívül hagyásával járt
el, és az abban foglaltakat nem teljesítve hozta meg az újabb döntését, a bíróságnak - a Kp. 89. § (1) bekezdés b)
pontja és 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az Ákr. 123. § (1) bekezdés f) pontjára is figyelemmel - az alperes
határozatát meg kellett semmisítenie és az alperest ismételten új eljárásra kellett köteleznie. Az alperes fenti
jogsértésére tekintettel a bíróság, mint szükségtelent, mellőzte a további kereseti érvek vizsgálatát.
[30] A megismételt eljárásban az alperes köteles a Fővárosi Törvényszék 104.K.701.005/2020/13. számú ítéletében
rögzített iránymutatás maradéktalan betartásával meghozni a határozatát, ennek során nem bocsátkozhat
ismételten olyan kérdések vizsgálatába, amelyekről a 104.K.701.005/2020/13. számú ítélet már érdemben is állást
foglalt, azok alapulvételével kell eljárnia és a döntését meghozni.
[31] A bíróság a perköltség megfizetésére a pervesztes alperest kötelezte a Kp. 35. § (1) bekezdése szerint
alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 83. § (1) bekezdése
alapján. Tekintettel arra, hogy az alperesi érdekelt tevékenységével összefüggésben érdemi költségtöbblet
nem keletkezett, ezért az alperesi érdekelt perköltségben való marasztalását mellőzte. A perköltség összegét a
bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet (a továbbiakban: IM
rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján az igényelt összegben állapította meg, arra tekintettel, hogy az a ténylegesen
elvégzett ügyvédi tevékenységgel arányban álló volt, figyelembe véve a jogvita bonyolultságát, a keresetlevél
és az észrevétel elkészítéséhez szükséges jogi munka időigényét, a perben tartott tárgyalást és az azon való
megjelenés igazolt költségét is értékelve.
[32] A tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán feljegyzett és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a
továbbiakban: Itv.) 45/A. § (2) bekezdésére tekintettel alkalmazandó 39. § (1) bekezdés és 42. § (1) bekezdés
a) pontja alapján megállapított 24 000 forint kereseti illetéket a pervesztes alperes 5. § (1) bekezdés c) pontja
alapján fennálló személyes illetékmentessége és a Pp. 83. § (1) bekezdése alapján a Pp. 102. § (6) bekezdésére is
figyelemmel a Magyar Állam viseli.
[33] Az ítélet elleni fellebbezés lehetőségét a Kbt. 172. § (6) bekezdése zárja ki
Záró rész
Budapest, 2022. április 6.
dr. Sára Katalin s.k. a tanács elnöke
Fintáné dr. Vásárhelyi Julianna s.k. előadó bíró
dr. Bíró Péter s.k.bíró
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Fővárosi Törvényszék, 10058/2022, Fővárosi
Törvényszék 103.K.701.761./2021/24.számú ítélete
Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: Fővárosi Törvényszék
Az ügy száma:103.K.701.761/2021/24.
A felperes:Pécsi Tudományegyetem
(7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.)
A felperes képviselője: Rába Ügyvédi Iroda - dr. Rába Zsolt ügyvéd
(1137 Budapest, Katona József u. 27. IV/3.)
Az alperes:Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó utca 6.)
Az alperes képviselője:dr. Szatmári Réka jogtanácsos
A felperesi érdekelt:OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatói Zrt.
(1139 Budapest, Gömb u. 33.)
A felperesi érdekelt képviselője:dr. Budai Zoltán kamarai jogtanácsos
Az alperesi érdekelt:TOM Controll 2001 Zrt.
(1038 Budapest, Ráby M. u. 26.)
Alperesi érdekelt képviselője:Dr. Farkas Edit Ügyvédi Iroda - dr. Farkas Edit ügyvéd
(1036 Budapest, Lajos u. 51.2/16.)
A per tárgya:közbeszerzés tárgyában hozott D.517/15/2020. ügyszámú közigazgatási határozat megtámadása
ítélete:
A Fővárosi Törvényszék a keresetet elutasítja.
Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 100 000 (százezer) forint, az alperesi
érdekeltnek 50 000 (ötvenezer) forint perköltséget.
A 120 000 (százhúszezer) forint kereseti illetéket az állam viseli.
Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.
Indokolás
Az ítélet alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes mint ajánlatkérő nyílt közbeszerzési eljárást indított a „Pécsi Tudományegyetem személy és
vagyonvédelme” tárgyban (EKR000664572020), melynek felhívása 2020. július 29-én került feladásra.
[2] A felhívás szerint a szerződés időszaka 24 hónap (amely egy alkalommal bizonyos feltételek mellett
meghosszabbítható), a szerződés keretösszege 1 948 457 307 forint volt. A felperes az ajánlatokat a Kbt. 76.
§ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár - érték arány szerint bírálta el. Az Ár szempont a nettó árajánlati
ár volt (súlyszáma 90), a Minőségi szempontnál a meghatározott szakembereken felüli alapfokú szóbeli angol
nyelvvizsgával rendelkező személyek, vagyonőrök számát értékelte (10 súlyszámmal).
[3] Az ajánlatkérő által készített Útmutató ajánlati ár részletezésére vonatkozó 4.4. pontja szerint, amennyiben az
ajánlattevő által alkalmazott személy és vagyonvédelmi szolgáltatás nettó óradíja (nettó Ft/fő/óra) alacsonyabb a
minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2020. évi mértékéről szóló 150/2020 (IV.24.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: Korm. rendelet) megállapított minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj általános
forgalmi adó nélküli legkisebb mértékénél (azaz nettó 2 336 forint/óránál) (a továbbiakban: minimális rezsióradíj),
úgy csatolni kell ajánlattevő Kbt. 72. § szerinti szöveges indokolását a közbeszerzési dokumentumok 2. melléklete
szerint minden egyes sor vonatkozásában, mivel ezen óradíj önállóan értékelésre kerül a közbeszerzési eljárásban.
[4] A vállalkozási keretszerződés tervezet 4.2. pontja alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott díj a
vállalkozó által benyújtott kereskedelmi ajánlatában meghatározott egységárak összeadásával meghatározott
képzett összérték, amely az ajánlatok
összehasonlítását szolgálta, a ténylegesen kifizetésre került díj alapja a vonatkozó szolgáltatási elemre
meghatározott egységár. A 4.3. pontja szerint az egyes szolgáltatási elemekre vonatkozó egységárakat a
szerződés 2. számú mellékletét képező ár részletező (kereskedelmi ajánlat) tartalmazza.
[5] Az ajánlattételi felhívásra kettő ajánlat érkezett, az ESH Holding Zrt. és az alperesi érdekelt tett ajánlatot. Az
alperesi érdekelt a 2. számú mellékletet is benyújtotta kitöltve.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.93

1042

[6] A felperes 2020. szeptember 8-án az alperesi érdekeltet árindokolás benyújtására hívta fel, mert az ajánlata
a minimális rezsióradíjnál alacsonyabb (2 258 forint) összeget tartalmazott. Kérte, hogy „nyújtsa be az ár
indokolását, amely tartalmaz minden olyan objektív adatot, körülményt, kalkulációt, árképzési módszert, ami segít
teljes bizonyossággal alátámasztani, hogy az ajánlat megfelel a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi,
szociális és munkajogi követelményeknek.” Az alperesi érdekelt az ár indokolását benyújtotta, melyben 12 oldalon
keresztül, táblázatos formában mutatta be az általa megajánlott összeget.
[7] A felperes 2020. október 9-én ismét kérte az alperesi érdekeltet az egyes óradíjak, az ár indokolásban
meghatározott tételek esetében a megadott összegek számításokkal, dokumentumokkal történő alátámasztására,
továbbá, hogy az ár indokolásban szerepeltetett jogszabályi hivatkozásokat ellenőrizze. Indoklását az alperesi
érdekelt további 25 oldal terjedelemben terjesztette elő, és csatolt hozzá még 20 oldalnyi, indokolást tartalmazó
iratot: árajánlatot, tanúsítási eljárás lefolytatására vonatkozó megbízási szerződést, postai számlát, lízing
számlát, ... stb. Az alperesi érdekelt 2020. október 14-én előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő, amelyet elkésettségre hivatkozással - a felperes elutasított.
[8] A felperes 2020. november 10-én hozta meg a közbenső döntését, amelyben megállapította, hogy az alperesi
érdekelt ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert nem felel meg a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, az alperesi érdekelt nem tett eleget maradéktalanul a Kbt. 72. § (3) bekezdésében
meghatározott kötelezettségének és az árindokolás kérésben foglaltaknak. Egyrészt a kiegészítő ár indokolásban
a rezsióradíj több eleménél továbbra is hatályon kívül helyezett jogszabályra - a minimális vagyonvédelmi
szolgáltatási rezsióradíj 2016. évi mértékéről szóló 78/2016. (IV. 11.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: 2016. évi
Korm. rendelet) - hivatkozik annak ellenére, hogy külön felhívta a
figyelmét, hogy azt ellenőrizni szíveskedjen. Másrészt minden általa megjelölt tételhez alátámasztó
dokumentumok benyújtását is kérte, amelynek az alperesi érdekelt nem tett maradéktalanul eleget. így az
indokolásban jelzett: oktatás, képzés, továbbképzés; jogi képviselt könyvvizsgálat; közüzemi díjak; telefon,
internet, informatika; karbantartás és javítás; marketing; értékcsökkenési leírás; ügyvitel, munkahelyi vezetésirányítás nem kerültek dokumentumokkal alátámasztásra, igazolásra. Harmadrészt az első körben benyújtott
ár indokolásában megváltoztatta az ajánlatában csatolt ár részletező táblázat egyes elemeinek a költségeit.
Nevezetesen: a betegszabadság, éjszakai pótlék, munkáltató járulékok, ügyvitel, munkahelyi vezetésirányítás, iparűzési adó. Nem fogadta el az alperesi érdekelt hivatkozását arra, hogy a 2016. évi Korm. rendelet
megjelölésére azért került sor, mert az tartalmazza az egyes rezsióradíjelemeket, mert valóban nem született az
elemekre nézve új jogszabály,
de a teljes rezsióradíjra vonatkozóan igen, amelyet az alperesi érdekeltnek figyelembe kellett volna vennie, nem
hatálytalan jogszabályra hivatkozni.
[9] Az alperesi érdekelt 2020. november 13-án ismét előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő az ajánlata
érvénytelenítése miatt, amely kérelmét a felperes elutasította. Az összegezését a felperes 2020. november 25-én
készítette el, melyben nyertesként az ESH Holding Zrt.-t (a továbbiakban: nyertes ajánlattevő) hirdette ki.
Az alperes határozata
[10] Az alperesi érdekelt 2020. december 3-án előterjesztett jogorvoslati kérelme alapján eljárva az alperes
2021. január 27-én hozta meg a D.517/15/2020. számú határozatát, melyben megállapította, hogy a felperes
megsértette - a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel -a Kbt. 69. § (1) bekezdését; ezért megsemmisítette a
közbeszerzési eljárás során 2020. november 10. napján kiadott, az alperesi érdekelt ajánlatának érvénytelenségét
megállapító közbenső döntést és az ezt követően hozott valamennyi döntését; továbbá a felperessel szemben 2
000 000 forint bírságot szabott ki. Indokolása szerint elsőként az elkésettségi hivatkozást vizsgálta, ezt követően
azt, hogy a felperes jogszerűen járt-e el az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása során.
[11] Megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem a megsértett jogszabályi rendelkezések között is egyértelműen
tartalmazta a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára való hivatkozást, amely az érvénytelenség jogszabályi alapja. A
közbenső döntés 2020. november 10-én került kiadásra, az az elleni előzetes vitarendezés kezdeményezésére
három nap múlva került sor (november 13-án), az elutasító válasz pedig november 18-án került megadásra,
amelytől számított 15 napon belül előterjesztett jogorvoslati kérelem, tehát határidőben érkezett.
[12] Az ajánlatban található valamennyi ajánlati elem kihatással van az ajánlati árra, amely minden esetben
kötelezően értékelésre kerül. A jogszabály által előírt kötelező minimális munkabér megajánlását az ajánlatkérő
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nem csak jogosult, de köteles is ellenőrizni. A Kbt. azonban nem korlátozza az indokoláskérés lehetőségének
a számát, a Kbt. 72. § (3) bekezdésének alkalmazására nem csupán egy alkalommal van lehetősége az
ajánlatkérőknek. Az érvénytelenségi indokokat vizsgálva az nem állapítható meg a dokumentumokból - és a
felperes sem hivatkozott olyan dokumentumra, amelyből egyértelműen kiderülne - hogy az alperesi érdekelt nem
az egyes rezsióradíjelemek miatt hivatkozott a 2016. évi Korm. rendeletre. Annak feltüntetéséből önmagában
nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy az alperesi érdekelt a 2016. évi Korm. rendelet szerinti minimális
vagyonvédelmi rezsióradíjjal kalkulálta volna meg a vállalását. A felperes a közbeszerzési dokumentumok
elkészítésénél kifejezetten figyelembe vette a minimális
vagyonvédelmi rezsi óradíjtól való eltérés lehetőségét. A felperes csak általánosságban jelölte meg azokat
a területeket, amelyekre vonatkozóan számításokat, vagy dokumentumokat kért. A felsorolt területek
általánosságban történő megnevezéséből nem lehet következtetést levonni a dokumentumok típusára, fajtájára,
mennyiségére. Az alperesi érdekelt 20 oldal terjedelemben csatolt dokumentumokat, amelyek álláspontja
szerint alátámasztják az ajánlatban megtett vállalását. Figyelemmel arra, hogy a felperes közelebbről nem
jelölte meg, hogy milyen dokumentumok, milyen időintervallumon belüli benyújtását kéri, azt az alperesi
érdekelt a legjobb belátása szerint teljesítette. A Kbt. 72. § alapján nincs jogszabályi akadálya annak sem, hogy
az ajánlatkérő konkrétan megnevezze mindazon dokumentumokat, amelyek alapján a megajánlott rezsióradíj
megalapozottságát kívánja vizsgálni. A 2. melléklet szerinti táblázat nem volt kötelező része valamennyi
ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatnak,
így az ajánlatok egybevetése a 2. mellékletben kiadott táblázat alapján nem is lehetséges. Az alperesi érdekelt
változtatása egyetlen esetben sem érintette a megajánlott, felolvasó lapon szereplő vagyonvédelmi szolgáltatási
óradíj mértékét, következésképpen az abból képzet ajánlati árat sem. A közbenső döntésből nem állapítható
meg az sem, hogy milyen, vagy mely jogszabályi rendelkezésre, vagy esetleg a maga által kiadott közbeszerzési
dokumentumra alapította döntését a felperes, így nem állapítható meg az, hogy teljesült volna a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pont követelménye, a felperes megsértette a Kbt. 69. § (1) bekezdését.
[13] Az alperes a bírság kiszabását indokoltnak tartotta, figyelemmel volt annak megállapítása során a
jogsértés súlyán túl a közbeszerzési eljárás tárgyára, annak magasabb értékére, és arra, hogy ahhoz támogatás
visszafizetésére vonatkozó szankció nem kapcsolódhat. A felperes javára értékelte, hogy nem került
megállapításra e törvénybe ütköző magatartásnak az adott közbeszerzés vonatkozásában történt ismételt
tanúsítása, illetőleg, hogy nem állapítható meg az, hogy szándékosan valósította meg a jogsértést.
A keresetlevél, a védirat és az érdekeltek nyilatkozatai
[14] A felperes keresettel támadta az alperes határozatát, melyben elsődlegesen - az eljárási kifogásainak
helyt adva - a határozat megsemmisítését kérte; másodlagosan a határozat megváltoztatását az alaptalan
jogorvoslati kérelem elutasításával; harmadlagosan a határozat megváltoztatásával - figyelemmel arra, hogy a
jogsértés reparálható - a jogkövetkezmény alkalmazása mellőzését; negyedlegesen a kiszabott bírság összegének
mérséklését. Perköltségét is felszámította, melynek megfizetésére az alperest kérte kötelezni.
[15] Hivatkozása szerint a jogorvoslati kérelem tartalmát nem megfelelően mérlegelte az alperes, ezáltal téves
következtetésre jutott atekintetben, hogy az határidőben érkezett. Az Ákr. 38. § szerinti tartalom szerinti elbírálás
kötelezettségének az alperes nem tett eleget. A jogorvoslati kérelem az árindokolás kérés és a kiegészítő
árindokolás kérés jogszerűségét vitatta. A jogorvoslati kérelem tárgyát valójában az a vitatott eljárási cselekmény
képezte, amelyre vonatkozóan az igényérvényesítésre nyitva álló határidő 2021. október 26-án lejárt. Ezért a
jogorvoslati kérelmet az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján vissza kellett volna utasítania az alperesnek,
vagy a 47. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásával az eljárást meg kellett volna szüntetnie. Lényegében a
jogorvoslati kérelem tartalmán túlterjeszkedett az alperes, ezáltal a Kbt. 158. § (1) bekezdését is megsértette.
Arra is hivatkozott, hogy az eljárás megszüntetésének lett volna helye, mert tudomása szerint az alperesi érdekelt
időközben
kizáró ok hatálya alá került, amely az ügyfélképessége hiányát veti fel közvetlen jogi érdek hiányában a Kbt. 148. §
alapján. A kizáró ok a jogorvoslati eljárásban már fennált, azért nem hivatkozott rá, mert most jutott a tudomására
ez a körülmény.
[16] Nem azt állapította meg, hogy aránytalanul alacsony árat tartalmaz az ajánlat, hanem az ajánlat
érvénytelenítését alapozta arra, hogy az árindokolás nem felel meg a jogszabályban megfogalmazott
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feltételeknek, mert egy olyan rezsióradíj elemeit tartalmazza, amely már nem irányadó. Az alperes pusztán
mennyiségi alapon elegendőnek tartotta az ár indokolást és a kiegészítő ár indokolást, és nem vizsgálta azt, hogy
eleget tett-e az alperesi érdekelt a felhívásának. A Kbt. alapelvei alapján, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 72. § erre
konkrétan nem tér ki, nincs lehetőség egy már bekért iratot újból bekérni, ha az adott ajánlattevő a benyújtási
kötelezettségének nem tett eleget, mivel a Kbt. 72. § (3) bekezdése alapján is az ajánlattevő kötelessége az ajánlati
ár megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani
ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként döntést hozhasson az ajánlati megalapozottságáról. A közölt
információk nem indokolták megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költségen teljesíthető, mivel nem
került abba a helyzetbe, hogy azokat megvizsgálva, megfelelő mérlegelés eredményeként, döntést hozhasson az
ajánlati ár megalapozottságáról, ezért az ajánlatot érvénytelennek kellett nyilvánítani.
[17] Kifejezetten előírta, hogy amennyiben a nettó óradíj a minimális rezsióradíjnál alacsonyabb, úgy csatolni kell
a szöveges indokolást a közbeszerzési dokumentumok 2. melléklete szerint minden egyes sor vonatkozásában,
mivel ezen óradíj önállóan értékelésre kerül, ezért ez a dokumentum az ajánlat kötelezően benyújtandó része
volt. Az alperesi érdekelt ezt benyújtotta, azonban az árindokolásában megváltoztatta úgy, hogy a Kbt. 71. §
(8) bekezdéseinek szabályai már nem voltak alkalmazhatók rá. Önkéntes hiánypótlás pedig kizárólag abban az
esetben nyújtható be, ha erre vonatkozóan határidő van folyamatban, amely a jelen esetben nem állt fent. Nincs
mód arra, hogy az ajánlattevő az árindokolás során az eredetitől eltérő számítási módszert alkalmazzon, más
részeredményeket mutasson be, illetőleg az indokolásban adott költségek tekintetében az adott ár belső elemeit
átstrukturálja. Már nem változtathatja meg a vállalása tartalmát, ahhoz kötve van. Igaz ez abban az esetben is,
hogy ha az ajánlati ár tekintetében indokoláskérésre kerül sor a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján. Ezért az indokolás
nem hatalmazta fel az alperesi érdekeltet arra, hogy módosítson az ár részletezőben megadott vállalásán, annak
bármely elemén. Hivatkozott e körben az alperes D.522/24/2019. számú döntésére, valamint felsorolás jelleggel
több határozatára (D.440/12/2012, D.552/10/2013., D-45/7/2015).
[18] Védiratában az alperes a határozatában foglaltakat teljes egészében fenntartotta, és a kereset elutasítását
kérte. A perköltségigényét felszámította. Hivatkozása szerint a határozat megalapozott és jogszerű. A felperes
bár vitatta a határozata megállapításait, ténylegesen cáfolni azt nem tudta. A hivatkozott D.522/24/2017 számú
határozat pontosan azt mondta ki, hogy az ajánlattevő ez időponttól számítva nem módosíthat az ajánlat
értékelésre kerülő vállalási elemein, azokat nem változtathatja meg, még hiánypótlás, felvilágosítás kérés, vagy az
ajánlati elemekre rákérdező, azok megalapozottságát vizsgáló indokolás alapján sem. Az első olvasatra is látható,
hogy ez a hivatkozás a jelen tényállás tekintetében nem releváns, az alperesi érdekelt ugyanis nem módosította az
értékelésre kerülő vállalási elemeket, azokat nem változtatta meg hiánypótlás, felvilágosítás, árindokolás során. Az
eljárás során kizáró ok, mint körülmény nem merült fel. Kiemelte, hogy a 24 hónapra szóló, 2 milliárd forint értékű
beszerzésben csak két ajánlat érkezett, és egynek az érvénytelenségét állapította meg a felperes, mindezek
alapján elvárható lett volna, hogy megfelelő alapossággal vizsgálja meg az ajánlat érvénytelenségét. Ehhez képest
a bírság mértéke elenyésző. A bírságnak visszatartó erejűnek kell lennie a jövőbeni jogsértésektől. A kiszabott
bírság a kiszabható 10 %-os maximális összeghatártól messze alul maradt.
[19] A felperesi érdekelt beadványában a felperes pernyertességének előmozdítása érdekében kérte elsődlegesen
- az eljárás kifogásoknak helyt adva - a határozat megsemmisítését; másodlagosan a határozat megváltoztatását
az alaptalan kérelem elutasításával; harmadlagosan a határozat megváltoztatását a Kbt. 69. § (1) bekezdése
sérelme megállapítása mellett egyéb jogkövetkezmény alkalmazása nélkül, figyelemmel arra, hogy a jogsértés
reparálható; negyedlegesen a határozat megváltoztatását a kiszabott bírság összegének mérséklésével. Kérelme
indokait részletesebben nem fejtette ki.
[20] Az alperesi érdekelt a kereset elutasítását kérte, továbbá a felperes perköltségében való marasztalását.
Álláspontja szerint az alperes nem terjeszkedett túl a jogorvoslati kérelmen, mert abban az ajánlatát
érvénytelenítő döntés jogszerűségét vitatva állította, hogy az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
nem érvénytelen. Sem a hatályban már nem lévő jogszabályra hivatkozás, sem az ár részletező megváltoztatása
nem indokolta az érvénytelenné nyilvánítást. Az alperes helyesen hivatkozott arra, hogy a hatályon kívül helyezett
rendelet feltüntetéséből önmagában nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy a 2016. évi kötelező minimális
vagyonvédelmi rezsi óradíjjal kalkulálva tette volna meg a vállalását. Azért hivatkozott rá, mert abban kerültek
meghatározásra az egyes rezsióradíj elemek. Alaptalan az a hivatkozás, hogy az árindokolás nem felel meg
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a jogszabályban meghatározott feltételeknek, hiszen a hatályos Korm. rendelet egyáltalán nem tartalmaz
költségelemeket,
csak a rezsióradíj összegét határozza meg, és nem zárja ki semmi azt, hogy a 2016-os Korm. rendeletben
részletezett költségelemekre hivatkozással mutassa be az ajánlata megfelelőségét. Konkrét felhívást kellett volna
a felperesnek kibocsátania, mert nem elvárható, hogy a több száz vagy akár több ezer oldalt kitevő költséget
alátámasztó dokumentumait több évre visszamenőleg csatolja. A felperes továbbra is ellentmondásosan, két
jogcím megjelölésével indokolja az érvénytelenségről szóló döntése megalapozottságát. Egyrészről a kereset
5. oldal 1. bekezdésében arra hivatkozik, hogy az érvénytelenítést arra alapozta, hogy az árindokolás nem felelt
meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; a 2. bekezdésben pedig már arra hivatkozik, hogy a közölt
információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető. A kereset
5. oldal 3. bekezdésében írtakkal ellentétben az óradíj nem került önállóan értékelésre. Az árindokolás az ajánlati
ár megalapozottságának és a szerződés adott áron való teljesíthetőségének igazolását szolgálja, ebben az
értelemben nem része az ajánlatnak. A 2. számú melléklet megváltoztatása ezért nem eredményezhette az ajánlat
érvénytelenségét. Az ajánlati elemek, vállalások változtatására nem került sor, kizárólag az árindokolás körében
beadott alátámasztó dokumentumban került sor korrekcióra. Az AE/24/1. alatt csatolt cégkivonat 2021. augusztus
5-én tett bejegyzése szerint 2021. július 30-tól csődeljárás alá került. Ennek a ténynek csupán az új döntésnél volt
jelentősége, amit is a felperes figyelembe vett és a csődeljárásra figyelemmel az eljárásból az alperesi érdekeltet
kizárta.
A bíróság ítélete és annak indokai
[21] A kereset az alábbiak szerint alaptalan.
[22] A bíróság a Kbt. 170. § (1) bekezdése alapján indított közigazgatási perben a közigazgatási jogvitát, az alperesi
határozat, mint közigazgatási cselekmény jogszerűségét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
(a továbbiakban: Kp.) 2. § (4) bekezdésére figyelemmel, a Kp. 85. § (l)-(2) bekezdése értelmében a meghozatalának
időpontjában fennálló tények alapján, a kereseti kérelem korlátai között vizsgálta. Elsőként a felperes eljárásjogi
hivatkozásait bírálta el, majd az érdemi kérdésekben foglalt állást Az ítéleti
tényállást a perbeli nyilatkozatok, a csatolt iratok és a közigazgatási eljárás iratai alapján állapította meg.
Hivatalból bizonyítást nem végzett. Döntése meghozatala során a Kúria joggyakorlatát figyelembe véve járt el,
attól nem tért el.
[23] Az alperes a bírság mértékének meghatározása körében mérlegelési jogkörében eljárva hozott döntést,
ezért a Kp. 85. § (5) bekezdése is releváns volt, amely alapján a jogszerűség körében a bíróság azt is vizsgálja,
hogy a közigazgatási szerv hatáskörét a mérlegelésre való felhatalmazásának keretei között gyakorolta-e, a
mérlegelés szempontjai és azok okszerűsége megállapíthatók-e. Tekintettel azonban arra, hogy a felperes - a
bíróság e körben adott tájékoztatása ellenére - sem fejtette ki a petitumban szereplő, a bírságösszeg mérséklésére
és mellőzésére vonatkozó kereseti kérelme konkrét indokait, ténylegesen, érdemben a bíróság nem vizsgálhatta
az alkalmazott jogkövetkezmény jogszerűségét, ezért a felperes keresetének - megalapozottság hiányában - e
körben helyt adni sem volt lehetséges.
[24] A jogorvoslati kérelemből egyértelműen megállapítható volt, hogy abban az alperesi érdekelt az ajánlatkérő
közbenső döntését is kifogásolta, arra hivatkozással, hogy az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
nem érvénytelen. Az alperes ezért helytállóan értelmezte a jogorvoslati kérelem tartalmát, az Akr. 38. §-át nem
sértette meg. Jogszerűen vizsgálta a jogorvoslati kérelem határideje megtartását, és ezek eredményeként
helyesen állapította meg azt, hogy a jogorvoslati kérelem nem késett el. A jogorvoslati kérelem az alperesi
érdekelt ajánlatát érvénytelenítő közbenső felperesi döntés jogszerűségét vitatva állította a jogsértést, az alperes
tehát nem terjeszkedett túl a jogorvoslati kérelmen, ezért nem sértette meg a Kbt. 158. § (1) bekezdését. Mindezek
alapján alaptalanul hivatkozott arra a felperes, hogy az igényérvényesítésre nyitva álló határidő 2021. október 26án lejárt, és a jogorvoslati kérelmet az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján vissza kellett volna utasítani,
vagy a 47. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásával az eljárást meg kellett volna szüntetni.
[25] Az alperesi érdekelt kizárását illetően az általa benyújtott cégnyilvántartási adatok alapján tisztázottá
vált, hogy a kizárási ok 2021. július 30-án, a csődeljárás alá kerülésével következett be, a jogorvoslati kérelem
benyújtását, és a jelen perben felülbírált alperesi határozat meghozatalát követően, amelyre 2021. január 27-én
került sor. Ebből következően a felperes által hivatkozott jogkövetkezményt az alperes a jogorvoslati eljárásban
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nyilvánvaló módon nem vonhatta le. A jelen perben pedig abból szempontból nem volt releváns, hogy az
érdekelti minőséget a jogorvoslati eljárásban hozott határozat, illetve az ügyféli minőség már megalapozta, ezért
ez a tény a perben résztvevőkre sem lehetett kihatással.
[26] Az alperes vizsgálata terjedelmét a felperes érvénytelenség megállapítására vonatkozó indokai határozták
meg. Lényegében azokat az érveket hozta fel a keresetében a felperes, amelyeket az érvénytelenség
megállapítása során, és amelyet a jogorvoslati eljárás során is megerősített. Ezekre az alperes helytállóan reflektált,
az indokaival a bíróság lényegében egyet értett. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokból
megállapíthatóan a felperes kiírása tette lehetővé azt az ajánlattevők számára - ennek eredményeként az alperesi
érdekelt számára is - hogy a hatályos Korm. rendeletben megállapított minimális rezsi óradíjtól alacsonyabb
mértéket is megajánlhatnak, nem tekinthető jogsértőnek az alperesi érdekelt eljárása pusztán amiatt, hogy élt
ezzel a felkínált lehetőséggel. Az alperes ezt a körülményt helytállóan értékelte.
[27] A felperes tévesen alapozta a döntését arra, hogy az árindokolás azért nem felelt meg a jogszabályban
meghatározott feltételeknek, mert egy olyan rezsióradíj elemeit tartalmazta, amely már nem irányadó. Az alperesi
érdekeltnek az eltérés miatt a felperes által előírt módon
és meghatározott keretek között kellett indokát adnia az eltérésnek, azonban az Útmutató, amelyre az alperes a
határozatában is hivatkozott, a Kbt. 72. §-al összefüggő szöveges indokolást várt el az ajánlattevőktől. Elfogadta
és egyértelműnek találta azt az alperesi érvelést a bíróság, hogy ezen előzményekhez és körülményekhez mérten
a 2016-os Korm. rendeletre hivatkozás nem jogsértő, a kért magyarázatot adó körhöz tartozó, abba illeszthető,
nem valósít meg jogsértést. Megtekintve a szóban forgó jogszabályokat, azokból látható, hogy a 2016-os Korm.
rendeletben tételesen lebontva szerepel, hogy milyen elemekből tevődik össze a díj, míg a hatályos normában
ez a részletezés már elmaradt. Ezért a magyarázat megadásához ennek a struktúrának a segítségül hívása - annak
ellenére, hogy az már egy hatályon kívül helyezett jogszabály - lehetséges volt. Ez nem azt jelentette, hogy az
alperesi érdekelt olyan rezsióradíjat határozott meg, amely egy már hatályon kívül helyezett jogszabályon alapult
volna. Ezt az érvelését a bíróság a felperesnek - az alperessel egyezően -nem találta elfogadhatónak. A felperes a
per során sem hivatkozott olyan tényre, körülményre, jogszabályi rendelkezésre, amely kizárta volna azt, hogy a
2016-os Korm. rendeletben részletezett költségelemekre hivatkozással mutassa be az alperesi érdekelt az ajánlata
megfelelőségét.
[28] Egyetértett a bíróság azzal a határozati érveléssel is, hogy ha egy ajánlatkérő a Kbt. aránytalanul alacsony árral
kapcsolatos, a Kbt. 72. § szerinti magyarázatot vár el az ajánlattevőktől, akkor az erre való felhívásban az adott
ajánlattevő adott ajánlatához kapcsolódó, konkrét kifogásokat kell megfogalmaznia ahhoz, hogy arra konkrét
válaszokat kaphasson. A Kbt. 72. § (2) bekezdéséből is kitűnően az aránytalanul alacsony árindokolás intézménye
egy objektív alapú kooperációt feltételez, illetve vár el az érintett felektől, ezért nem elég az ajánlatkérői
oldalról sem csupán elnagyolt, általános jellegű kéréseket megfogalmazni, vagy a jogszabályra általánosságban
hivatkozni. Ebből a szempontból megvizsgálva a felperes Kbt. 72. § szerint lefolytatott eljárását, az alperessel
egyezően megállapítható volt, hogy a felperes által feltett kérdések, az arra adandó válaszra valóban tág teret
adtak, mert a kibocsátott árindokolás kérések mindkét esetben mellőzték a konkrétumokat. Az, hogy adott
sorokra is
hivatkozott a felperes, nem volt elég konkrét, mert abból nem tűnt ki, hogy az ár összetevőknél milyen kérdésekre
szeretne választ kapni. Az alperes ezért helytállóan érvelt azzal a határozatban, hogy a felsorolt területek
általánosságban történő megnevezéséből nem lehetett következtetést levonni a dokumentumok típusára,
fajtájára, mennyiségére, ezért mivel a felperes közelebbről nem jelölte meg, hogy milyen dokumentumok, milyen
időintervallumon belüli benyújtását kéri, azt az alperesi érdekelt a legjobb belátása szerint teljesítette, illetve
teljesíthette. E tekintetben valóban nem volt elég, illetve elég konkrét ahhoz a felperes által kibocsátott két
dokumentum, hogy utólag azt rója az alperesi érdekelt terhére, hogy annak válasza nem volt elég pontos és
emiatt az érvelése nem elfogadható. Az alperesi érdekelt helytállóan hivatkozott arra, hogy konkrét felhívást
kellett volna a felperesnek kibocsátania azért is, mert alapvetően nem elvárható az, hogy a több száz vagy akár
több ezer oldalt kitevő költséget
alátámasztó dokumentumait több évre visszamenőleg csatolja.
[29] Alaptalanul állította a felperes, hogy az alperes nem vizsgálta azt, hogy az alperesi érdekelt eleget tett-e a
felhívásának. Az alperes határozatából kitűnően az alperes megfelelő jogértelmezés és jogszerű jogalkalmazás
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mentén a válaszok értékelésekor - helyesen -jelentőséget tulajdonított a feltett kérdéseknek is, mert csak azok
tükrében vizsgálható a releváns tényállás. Az alperest e tekintetben vizsgálati hiányosság nem terhelte. Az alperes
megfelelő és egyértelmű indokát adta a döntésének, nem pusztán az alperesi érdekelt indokainak terjedelme
miatt állította azt, hogy az alperesi érdekelt ár indokolása nem volt nem megfelelő, hanem alapvetően magát a
minden konkrétumot nélkülöző felhívásokat rótta a felperes terhére, rögzítve, hogy a felperes eljárása nem volt
kielégítő.
[30] A Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás, illetve Kbt. 72. § szerinti aránytalanul alacsony ár tekintetében való eljárás
két külön jogintézmény, azokat nem lehet összekeverni oly módon, ahogyan azt a felperes tette. A Kbt. 71. § (8)
bekezdése alkalmazhatóságát a jelen esetben nem az alperesi érdekelt ár indokolása adatainak korrekciója zárta
ki, hanem a hiánypótlás alkalmazásának hiánya, ahogyan az önkéntes hiánypótlás alkalmazásának lehetőségét is.
A hiánypótlás szabályaitól eltérően a Kbt. 72. §-a nem korlátozza a jogintézmény alkalmazásának a gyakoriságát,
ezért arra hivatkozni sem lehet jogszerűen. Nincsen továbbá jogszabályi akadálya annak sem, hogy az ajánlatkérő
konkrétan megnevezze azon dokumentumokat is, amelyek alapján a megajánlott rezsióradíj megalapozottságát
vizsgálni kívánja. Ezen utóbbi lehetőség alkalmazását a felperes tévesen zárta ki.
[31] Az értékelés tárgya a felhívás szerint a nettó összes ajánlati ár értékelési szempont volt. Az egyes rezsióradíjak
tartalma került a Kbt. 72. §-a, az aránytalanul alacsony ár vizsgálatának relációjába. Bár elképzelhető és lehetséges
az, hogy olyan ellentmondó válaszokat ad adott esetben egy ajánlattevő, amely ellentmondás önmagában
feloldhatatlan, ilyen hivatkozása azonban a felperesnek a jelen esetben meghozott döntése során nem volt. A
felperes alapvetően arra hivatkozott, hogy az alperesi érdekelt az ajánlatához mérten adott válasza tartalmaz
eltérést. E tekintetben azonban az alperes helyesen hivatkozott arra, hogy azokat az elemeket, amelyek
az értékelés alapjául szolgáltak, az alperesi érdekelt minden tekintetben változatlanul hagyta, kizárólag az
árindokolás körében beadott alátámasztó dokumentumban került sor korrekcióra. A változtatás egyetlen
esetben sem érintette a megajánlott, felolvasó lapon szereplő vagyonvédelmi szolgáltatási óradíj mértékét,
következésképpen az abból képzet ajánlati árat sem. Az alperes helytállóan érvelt védiratában azzal is, hogy
a joggyakorlatával sem támasztható alá a felperes hivatkozása. A felperes által kiemelt D.522/24/2017. számú
határozatban kimondottak a jelen perben azért nem alkalmazhatók, mert a jelen perben vizsgált esetben
az alperesi érdekelt nem módosította az értékelésre kerülő vállalási elemeket, azokat nem változtatta meg
hiánypótlás, felvilágosítás, árindokolás során.
[32] A fentiek alapján tehát a felperesnek értékelnie kellett volna az ár vizsgálata során az alperesi érdekelt
egymásra épülő válaszait és így juthatott volna el - érdemi, tartalmi vizsgálatot követően - adott esetben az ár
megfelelősége, vagy nem megfelelősége megállapításáig. Ezen eltérésekre hivatkozva azonban a döntésében
hivatkozott Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont szerinti egyéb okból való érvénytelenség megállapítása nem volt
jogszerű.
[33] Mindezekre tekintettel a bíróság a felperes keresetét, mint alaptalant a Kp. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján
elutasította.
[34] A bíróság a pervesztes felperest a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Pp.) 83. § (1) bekezdése alapján kötelezte az alperes és az alperesi érdekelt jogtanácsosi és ügyvédi képviselettel
felmerült perköltségének viselésére. A felperesi érdekelt perköltség részleges megfizetésére kötelezését a Pp.
90. § (2) bekezdésére figyelemmel mellőzte. Az alperest megillető perköltség összegét a Pp. 81. § (1) és (5)
bekezdéseinek megfelelően felszámított összeggel egyezően állapította meg a bírósági eljárásban megállapítható
ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet (a továbbiakban: IM r.) 4. § (1) bekezdés a) pontja
alapján, mert azt az alperest képviselő kamarai jogtanácsos által elvégzett jogi munka szakmai nehézségével
és időigényével arányosnak tartotta, értékelve, hogy az alperes képviselője védiratot terjesztett elő és a per
tárgyalásán is ellátta a szakszerű jogi képviseletet. Az alperesi érdekeltet megillető perköltség összegét a bíróság
mérlegeléssel,
a fenti IM rendelet 3. § (2) és (6) bekezdése alapján állapította meg, figyelembe véve a pertárgyértéket, az érdemi
érvelést tartalmazó beadvány terjedelmét és a per tárgyalásán kifejtett ügyvédi képviseleti tevékenységet, ennek
eredményeként a rendelkező részben meghatározott összeget tartotta a ténylegesen elvégzett jogi képviseleti
tevékenységgel arányosnak.
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[35] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (2) bekezdése, az Itv. 39. § (1)
bekezdése és az Itv. 42.§ (1) bekezdés a) pontja szerint számított kereseti illetéket a felperesnek az 5. § (1)
bekezdés c) pontja alapján fennálló személyes illetékmentessége folytán a Pp. 83. § (1) bekezdése alapján a Pp.
102. § (6) bekezdésére is figyelemmel a Magyar Állam viseli.
[36] Az ítélet elleni fellebbezés lehetőségét a Kbt. 172. § (6) bekezdése zárja ki.
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