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BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10004/2022)
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: 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: Dr. Tamás Noémi
Telefon: +36 303740016
E-mail: tamas.noemi@bfk.hu
Fax: +36 14454501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bfk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.bfk.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/EKR000526432022/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/EKR000526432022/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: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NoBo és DeBo hitelesítési eljárás – III.
Hivatkozási szám: EKR000526432022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71311300-4
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK Irányelve, illetve a 413/2020.(VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti
EK (NoBo) és NSZ (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása, beleértve az alrendszerek együttműködésének
(rendszerintegritás) megfelelőség-igazolását elővárosi vasútvonal-fejlesztésekhez, valamint meglévő és hiányzó
vasúti megállóhelyek, állomások utasforgalmi létesítményei tervezési feladatához kapcsolódó tanúsításokra”
eljárás 4 részből álló megbízási eljárás az alábbi főbb, részekkel és becsült mennyiségekkel.
1. rész: A Rákospalota-Újpest–Vácrátót–Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése előkészítésének tanúsítása.
2 rész: A Kőbánya-Kispest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonal elővárosi célú fejlesztése és villamosítása
előkészítésének tanúsítása.
3. rész: A Kőbánya felső–Rákosliget vasútvonal rekonstrukciója, valamint a Rákos–Gyömrő szakaszon
megállóhelyek, állomások létesítése, felújítása, átépítése tervezésének tanúsítása.
4. rész: Hiányzó vasúti megállóhelyek és állomások utasforgalmi létesítményei tervezésének tanúsítása."
Valamennyi rész tekintetében irányadó rendelkezés:
A BFK Ajánlatkérő („AK”) által lebonyolított egyes, vasútfejlesztési projektek tervezési munkáihoz kapcsolódóan
Ajánlattevő(„AT”) feladata az egyes projektek alrendszereire vonatkozó,a többször módosított Európai Parlament
és a Tanács a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2016. május 11-i 2016/797
ir., vmint a 413/2020. (VIII.30.) Kr szerinti, vasúti megfelelőség-értékelési eljárások, EK-hitelesítési eljárások
lefolytatása az adott projekt által érintett ENE, INF és CCS alrendszerekre és INF-hez kapcsolódó PRM területre
vonatkozóan, beleértve az alrendszerek együttműködésének (rendszerintegritás) megfelelőség-igazolását. A
megfelelőség-értékelési eljárások magukban foglalják mind a bejelentett szervezet(NoBo) által lefolytatandó, a
kölcsönös átjárhatósági követelmények teljesülésének (az ÁME-knek való megfelelés)vizsgálatát, mind a kijelölt
szervezet(DeBo) által lefolytatandó, a magyar nemzeti vasúti biztonsági és műszaki szabályokból következő
követelmények teljesülésének vizsgálatát. Amennyiben az AK kéri, a 413/2020.Kr.r.10. § (5) bek szerint AT-nek az
ellenőrzés egyes szakaszaira, vagy az alrendszer bizonyos részeire időközi ellenőrzésekre vonatkozó közbenső
hitelesítési nyilatkozatot(ISV)kell kiadnia. AT a tervezési keletkezett eredménytermékeket (terveket, műszaki
leírásokat, a vasúti alrendszer egyes alrendszereit)egyaránt vizsgálja.
Tevékenysége kiterjed továbbá az alrendszernek azzal a rendszerrel való kapcs.i pontjaira, amelybe az
alrendszert integrálják, a vonatkozó ÁME-ban és a műszaki szabályok jegyzékében rendelkezésre álló adatok
figyelembevételével.
AT feladata a megfelelőség-értékelés során a dokumentáció összeállítása, a megfelelőség-értékelési eljárásokhoz
kapcsolódó mérések, vizsgálatok és integrációs tesztek előkészítésének koordinációja, és a vizsgálati protokollok
szabványossági és jogszabályi felülvizsgálata.
Ha a megfelelőség-értékelésre benyújtott anyag alapján a megfelelőségi nyilatkozat nem adható ki, hiánypótlásra
kerülhet sor.
AT a megfelelőség-értékelésre benyújtott dokumentáció hiánypótlása során a dokumentumok körét és tartalmát
határozza meg, a hiánypótlás végrehajtása a dokumentáció összeállításában részt vevő szereplők feladata.
A hiánypótlása során AT az AK számára a dokumentáció összeállításában részt vevő szereplőket az AK útján
szólítja fel, meghatározza a feladataikat. Ennek keretében AT közreműködik a dokumentáció összeállításában
közreműködő szereplők(tervezők, gyártók stb.)által elkészítendő dokumentumok listájának összeállításában és/
vagy a hiánypótlási felhívás összeállításában, azok tartalmának meghatározásában.
AK szándéka az érintett, fenti projekt sikeres lebonyolítása az építési engedélyek megszerzésével együtt.
AT feladata az ehhez szükséges tanúsítási, tanúsítói feladatok teljes körű elvégzése.
KARAKTERK-RA TEK. FOLYT. II.2.4) p-ban részenként.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: R.palota-Újp.–Vácrátót–Vác vv. fejl. tanúsítása
Rész száma: 1
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: Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hosszú megnevezés: 1. rész: A Rákospalota-Újpest–Vácrátót–Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése
előkészítésének tanúsítása.
A BFK, mint Ajánlatkérő által lebonyolításra kerülő vasútfejlesztési projekt tervezési munkáihoz kapcsolódóan
az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK Irányelve, illetve a 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti EK
(NoBo) és NSZ (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása az alábbiak figyelembevételével, beleértve az alrendszerek
együttműködésének (rendszerintegritás) megfelelőség-igazolását:
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,
- Nemzeti Szabványoknak (NSZ) való közbenső megfelelőségértékelési nyilatkozatok (ISV) kiállítása,
- Közbenső EK-hitelesítést kísérő műszaki dokumentáció összeállítása,
- Közbenső NSZ hitelesítést kísérő műszaki dokumentáció összeállítása,
- A 289/2012. (X.11.) Korm. rendelet 11/A. § szerinti rendszerintegritási megfelelőségről közbenső megfelelési
nyilatkozat kiállítása,
- A közbenső rendszerintegritási megfelelőségértékelés minden kísérő dokumentációjának összeállítása.
A fentieken kívül általános feladatai:
- Tanúsítási tevékenységhez kapcsolódó műszaki-szakértői tevékenység ellátása,
- Ellenőrzési eljárásrend készítése és az ütemterv szerinti feladatvégzés,
- Együttműködés a projekt tervezési feladatait végző Tervezővel.
A tervezési eljárás főbb műszaki paraméterei, amely vonatkozásában a nyertes AT a hitelesítési feladatait köteles
ellátni, valamint további részletes információk a Műszaki Leírásban (AD III. kötet) találhatók.
(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
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x Minőségi kritérium – 1 1. AF III.1.3) M/1.1.-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 2. AF III.1.3) M/1.2.-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 3. AF III.1.3) M/1.3.-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 4. AF III.1.3) M/1.4.-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
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: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók 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: IKOP-3.1.0-15-2020-00022
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. AK a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. §
(6) bekezdése alapján tájékoztatja az AT-t, hogy tárgyi eljárásban előzetes piaci konzultációt folytatott le, amelyet
az alábbi linken találnak meg: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/
EKR000423692022/reszletek
2. Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt dátumok, mint teljesítési határidő a tárgyi eljárás
eredményeképpen kötött szerződés hatályba lépését követően a Tanúsítás teljesítéséig, de legkésőbb 2023.12.31ig értendő. A szerződés teljesítésének kezdő időpontja a szerződés hatálybalépésének napja, a rögzített dátum
csak tájékoztató jellegű (az EKR-ben kötelező megadni).
II.2.1)
Elnevezés: Kőb.-Kisp.–L.mizse–Kecskemét vv.fejl. tanúsítása
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Rész száma: 2
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: Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hosszú megnevezés: 2 rész: A Kőbánya-Kispest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonal elővárosi célú fejlesztése és
villamosítása előkészítésének tanúsítása.
A BFK, mint Ajánlatkérő által lebonyolításra kerülő vasútfejlesztési projekt tervezési munkáihoz kapcsolódóan
az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK Irányelve, illetve a 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti EK
(NoBo) és NSZ (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása az alábbiak figyelembevételével, beleértve az alrendszerek
együttműködésének (rendszerintegritás) megfelelőség-igazolását:
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,
- Nemzeti Szabványoknak (NSZ) való közbenső megfelelőségértékelési nyilatkozatok (ISV) kiállítása,
- Közbenső EK-hitelesítést kísérő műszaki dokumentáció összeállítása,
- Közbenső NSZ hitelesítést kísérő műszaki dokumentáció összeállítása,
- A 289/2012. (X.11.) Korm. rendelet 11/A § szerinti rendszerintegritási megfelelőségről közbenső megfelelési
nyilatkozat kiállítása,
- A közbenső 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 a projekt tervezési feladatait végző Tervezővel.
A tervezési eljárás főbb műszaki paraméterei, amely vonatkozásában a nyertes AT a hitelesítési feladatait köteles
ellátni, valamint további részletes információk a Műszaki Leírásban (AD III. kötet) találhatók.
(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. AF III.1.3) M/1.1.-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 2. AF III.1.3) M/1.2.-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 3. AF III.1.3) M/1.3.-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 4. AF III.1.3) M/1.4.-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
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
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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: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók 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: Kőbánya-Kispest–Lajosmizse szakaszra: IKOP-3.1.0-15-2020-00022;
Lajosmizse-Kecskemét szakaszra: IKOP 3.2.0-15-2021-00037
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. AK a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. §
(6) bekezdése alapján tájékoztatja az AT-t, hogy tárgyi eljárásban előzetes piaci konzultációt folytatott le, amelyet
az alábbi linken találnak meg: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/
EKR000423692022/reszletek
2. Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt dátum, mint teljesítési határidő a tárgyi eljárás
eredményeképpen kötött szerződés hatályba lépését követően a Tanúsítás teljesítéséig, de legkésőbb 2023.12.31ig értendő. A szerződés teljesítésének kezdő időpontja a szerződés hatálybalépésének napja, a rögzített dátum
csak tájékoztató jellegű (az EKR-ben kötelező megadni).
II.2.1)
Elnevezés: Kőb. felső–R.liget és Rákos–Gyömrő vv.fejl. tan.
Rész száma: 3
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: Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hosszú megnevezés: 3. rész: A Kőbánya felső–Rákosliget vasútvonal rekonstrukciója, valamint a Rákos–Gyömrő
szakaszon megállóhelyek, állomások létesítése, felújítása, átépítése tervezésének tanúsítása.
A BFK, mint Ajánlatkérő által lebonyolításra kerülő vasútfejlesztési projekt tervezési munkáihoz kapcsolódóan
az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK Irányelve, illetve a 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti EK
(NoBo) és NSZ (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása az alábbiak figyelembevételével, beleértve az alrendszerek
együttműködésének (rendszerintegritás) megfelelőség-igazolását:
A nyertes ajánlattevő (AT) feladata különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
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- 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,
- Nemzeti Szabványoknak (NSZ) való közbenső megfelelőségértékelési nyilatkozatok (ISV) kiállítása,
- Közbenső EK-hitelesítést kísérő műszaki dokumentáció összeállítása,
- Közbenső NSZ hitelesítést kísérő műszaki dokumentáció összeállítása,
- A 289/2012. (X.11.) Korm. rendelet 11/A § szerinti rendszerintegritási megfelelőségről közbenső megfelelési
nyilatkozat kiállítása,
- A közbenső 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 a projekt tervezési feladatait végző Tervezővel.
A tervezési eljárás főbb műszaki paraméterei, amely vonatkozásában a nyertes AT a hitelesítési feladatait köteles
ellátni, valamint további részletes információk a Műszaki Leírásban (AD III. kötet) találhatók.
(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. AF III.1.3) M/1.1.-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 2. AF III.1.3) M/1.2.-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 3. AF III.1.3) M/1.3.-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 4. AF III.1.3) M/1.4.-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
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: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.0-15-2020-00055
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. AK a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. §
(6) bekezdése alapján tájékoztatja az AT-t, hogy tárgyi eljárásban előzetes piaci konzultációt folytatott le, amelyet
az alábbi linken találnak meg: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes piacikonzultaciok/
EKR000423692022/reszletek
2. Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt dátum, mint teljesítési határidő a tárgyi eljárás
eredményeképpen kötött szerződés hatályba lépését követően a Tanúsítás teljesítéséig, de legkésőbb 2023.12.31ig értendő. A szerződés teljesítésének kezdő időpontja a szerződés hatálybalépésének napja, a rögzített dátum
csak tájékoztató jellegű (az EKR-ben kötelező megadni).
II.2.1)
Elnevezés: Hiányzó v.úti megállóhelyek, állomások utasf. lét.
Rész száma: 4
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: Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hosszú megnevezés: 4. rész: Hiányzó vasúti megállóhelyek és állomások utasforgalmi létesítményei tervezésének
tanúsítása.
A BFK, mint Ajánlatkérő által lebonyolításra kerülő vasútfejlesztési projekt tervezési munkáihoz kapcsolódóan
az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK Irányelve, illetve a 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti EK
(NoBo) és NSZ (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása az alábbiak figyelembevételével, beleértve az alrendszerek
együttműködésének (rendszerintegritás) megfelelőség-igazolását:
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,
- Nemzeti Szabványoknak (NSZ) való közbenső megfelelőségértékelési nyilatkozatok (ISV) kiállítása,
- Közbenső EK-hitelesítést kísérő műszaki dokumentáció összeállítása,
- Közbenső NSZ hitelesítést kísérő műszaki dokumentáció összeállítása,
- A 289/2012. (X.11.) Korm. rendelet 11/A § szerinti rendszerintegritási megfelelőségről közbenső megfelelési
nyilatkozat kiállítása,
- A közbenső 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 a projekt tervezési feladatait végző Tervezővel.
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A tervezési eljárás főbb műszaki paraméterei, amely vonatkozásában a nyertes AT a hitelesítési feladatait köteles
ellátni, valamint további részletes információk a Műszaki Leírásban (AD III. kötet) találhatók.
(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. AF III.1.3) M/1.1.-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 2. AF III.1.3) M/1.2.-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 3. AF III.1.3) M/1.3.-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 4. AF III.1.3) M/1.4.-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
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: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók 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: IKOP-3.1.0-15-2021-00024
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. AK a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. §
(6) bekezdése alapján tájékoztatja az AT-t, hogy tárgyi eljárásban előzetes piaci konzultációt folytatott le, amelyet
az alábbi linken találnak meg: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/
EKR000423692022/reszletek
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2. Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt dátum, mint teljesítési határidő a tárgyi eljárás
eredményeképpen kötött szerződés hatályba lépését követően a Tanúsítás teljesítéséig, de legkésőbb 2023.12.31ig értendő. A szerződés teljesítésének kezdő időpontja a szerződés hatálybalépésének napja, a rögzített dátum
csak tájékoztató jellegű (az EKR-ben kötelező megadni).
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alk. ig-ban részt vevő
szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási módok:
Előzetes igazolás:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem
M-on letelepedett) AT-nek, vmint adott esetben az alk. ig.ban résztvevő gazdasági sz-nek a 321/2015. (X.
30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban
(EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes ig-ként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó
igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bek. sz. AK-i felhívásra szükséges benyújtani.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot, hogy változásbejegyzési
eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is EKR űrlap).
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:
A M-i letelepedésű AT, valamint adott esetben az alk. ig-ban résztvevő gazdasági sz. von. a 321/2015.
(X.30.) KR.) 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
Többek között a Kbt. 62. § (1) bek. c) p. és a Kr. 1. § (2)-(3a) bek-i és 2. § (4) bek-e, vmint 8. § c) p. és 10. § c)
p. rendelkezései is irányadóak.
A nem M-on letelepedett AT esetében az ajánlatkérő a Kr. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli
nyilatkozatokat fogadja el. A Kr. 1. § (7) bek-ben foglaltaknak megfelelően a kizáró okokra és az
alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások
is benyújthatóak mindaddig, ameddig az ig-ban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ak– ellenkező
bizonyításig–adat valóságtartalmát az AT erre von. külön nyil. nélkül vélelmezi.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján AT-nek az alk. ig-ban részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában
csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bek. a Kr. 3. § (2) és (3) bek-re.
Azon av-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§-ra, 69.§(11a) bek-re, a 74.§(1) bek.-re, valamint a Kr. 1-8,10,12-16. §-okra
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása Kbt. 65. § (1) bek. c) pont]:
SZ/1.
Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTában nem szerepel (feltéve, hogy a
letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.
(X.30.) Korm. rend. 8.§ (1) bek.)
SZ/2.
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A Kr. 26.§ (1) bek b) pontban foglaltakra tekintettel az Ajánlattevő (közös AT) alkalmatlan, ha nem
rendelkezik:
• érvényes NoBo bejelentéssel a releváns alrendszerre (INF,ENE,CCS alrendszerre valamint az INF alrendszer
részeként PRM), megfelelőségértékelési tanúsítását a 30/2010.(XII.23.) NFMr, a 2008/57/EK ie vagy a
2016/797/EK ie szerint végzi.
• érvényes DeBo kijelöléssel az INF, ENE, CCS alrendszerre, megfelelőségértékelési tevékenységét –
a vonatkozó nemzeti szabványok alapján – a 103/2003.(XII. 27.)GKM r., a 18/1998.(VII. 3.)KHVM r.és a
289/2012.(X.11.) Korm.r.szerint végzi.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6);(11) bek, a Kbt.69 § (11) bek. is irányadók.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerinti együttes megfelelés az SZ/2. pont esetében akként értelmezhető,
hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének rendelkeznie kell érvényes NoBo bejelentéssel a releváns
alrendszerre (INF;ENE;CCS; illetve INF részeként PRM) valamint közös ajánlattevők legalább egyikének
rendelkeznie kell érvényes DeBo kijelöléssel a releváns alrendszerre (CCS;ENE;INF).
Ajánlatkérő kiköti a Kbt. 65. § (10) bek. alapján, hogy a NoBo és a DeBo jogosultság feltételeinek
igazolására az ajánlattevő nem támaszkodhat kapacitást nyújtó szervezetre és e feladatokat a teljesítés
során nem végezheti alvállalkozó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az alk. követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései
szerinti nyil-ot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az AK valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény
vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az AT-k, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész
„alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alk-i minimumkövetelményeknek.
(Kr. 2. § (5) bek)
SZ/1. AK a NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11)bek. szerinti NYTban (magyarországi letelepedésű AT
esetén: Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, https://www.mmk.hu) ellenőrzi. A NYTban szereplés
tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti NYTkban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes
ellenőrzésére nincsen mód - a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a
NYTban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
SZ/2. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti nyilvántartásban ellenőrzi
(DeBo NYT:
magyarországi letelepedésű AT esetén a Közlekedési Hatóság Vasúti Szakterület honlapján
lévő nyilvántartásban: https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?
site=66230&site=66226&category=66907; nem magyarországi letelepedésű AT esetén a letelepedése
szerinti országban ennek megfelelő nyilvántartás, NoBo NYT: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/index.cfm?fuseaction=country.main vagy a letelepedése szerinti országban ennek
megfelelő nyilvántartás). Amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban vonatkozó adatok
ingyenes/magyar nyelvű ellenőrzésére nincs mód, a nyilvántartás kivonatának, vagy a nyilvántartást
vezető szerv által kiállított igazolásnak, vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű
másolatban történő benyújtása szükséges.
Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén benyújtandó a releváns igazolás vagy nyilvántartás magyar
nyelvű fordítása is.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(11)és69.§(11) bek. is irányadóak.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 24.§(1) bek-re, a 26. §-ra és a Kbt. 69.§(11) bek-re is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában értendő:
AT köteles csatolni:
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M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
képzettségüknek, illetve végzettségüknek, szakmai tapasztalatuknak a megnevezésével, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe. Továbbá igazolódokumentumként csatolni kell a szakember által aláírt szakmai
önéletrajz és a végzettséget igazoló okirat másolatát.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a végzettségre, képzettségre, a
szakember által szerzett szakmai tapasztalatra.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében
személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek
megfelelő munkakörben végzett munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek
során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap
számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. Tehát
Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő
alkalmasságukat az EKD IV. rész α” szakaszának megjelölésével igazolni.
Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.
A fentiek vonatkozásában ugyanakkor kérjük figyelembe venni a jelen felhívás VI.3) pont 18. alpontját is,
amely az M.1.1.-M.1.4. pontok szerinti, értékelt szakemberek esetében a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján az
ajánlat körében benyújtandó igazolásokra vonatkozóan tartalmaz külön rendelkezéseket!
Az M.1.1.-M.1.4. szakemberek (mint értékelt szakemberek) tekintetében a Kbt. 71. § (9a) bek. szabályai is
irányadóak.
Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést
minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása AT kötelessége és felelőssége. Az
alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 24. § (1) bek. és
30. § (4) bek, valamint a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész vonatkozásában értendő:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során
igénybe venni kívánt
szakemberekkel:
M/1.1. legalább 1 fő szakmai vezetővel, aki
- rendelkezik a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (1) bek. a) pontja szerinti szakirányú felsőfokú
végzettséggel és
-- a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (1) bek. b) pontja szerinti legalább 10 év (120 hónap) időtartamú,
INF és/vagy ENE és/vagy CCS alrendszerre és/vagy PRM területre vonatkozó szakmai tapasztalattal /
ismerettel.
M/1.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki
- rendelkezik a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (2) bek. a) pontja szerinti szakirányú felsőfokú
végzettséggel és
- a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (2) bek. b) pontja szerinti legalább 5 év (60 hónap) időtartamú, INF
alrendszerre vonatkozó szakmai tapasztalattal / ismerettel.
M/1.3. legalább 1 fő szakember, aki
- rendelkezik a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (2) bek. a) pontja szerinti szakirányú felsőfokú
végzettséggel és
- a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (2) bek. b) pontja szerinti legalább 5 év (60 hónap) időtartamú, ENE
alrendszerre vonatkozó szakmai tapasztalattal / ismerettel.
M/1.4. legalább 1 fő szakember, aki
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- rendelkezik a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (2) bek. a) pontja szerinti szakirányú felsőfokú
végzettséggel és
- a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (2) bek. b) pontja szerinti legalább 5 év (60 hónap) időtartamú, CCS
alrendszerre vonatkozó szakmai tapasztalattal / ismerettel.
INF alrendszerre vonatkozó szakmai tapasztalat alatt AK a 413/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. számú
melléklet 2.1. pontjában(hatályba lépése előtt a 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet 1. sz. melléklet 2.1.
pontjában) meghatározott alrendszeren végzett gyártási, építési, üzemeltetési vagy tanúsítási feladatok
ellátását érti bármely vasúti hálózat területén.
ENE alrendszerre vonatkozó szakmai tapasztalat alatt AK a 413/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. számú
melléklet 2.2. pontjában(hatályba lépése előtt a 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet 1. sz. melléklet 2.2.
pontjában) meghatározott alrendszeren végzett gyártási, építési, üzemeltetési vagy tanúsítási feladatok
ellátását érti bármely vasúti hálózat területén.
CCS alrendszerre vonatkozó szakmai tapasztalat alatt AK a 413/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. számú
melléklet 2.3. pontjában (hatályba lépése előtt a 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet 1. sz. melléklet 2.3.
pontjában) meghatározott alrendszeren végzett gyártási, építési, üzemeltetési vagy tanúsítási feladatok
ellátását érti bármely vasúti hálózat területén.
PRM területre vonatkozó szakmai tapasztalat alatt AK az 1300/2014/EU rendelet (2014. november 18. )
az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi
hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokban meghatározott akadálymentesítési
tanúsítási feladatok ellátását érti bármely vasúti hálózat területén.
Vasúti hálózat: alatt AK a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerinti bármely vasúti
hálózatot érti.
Nem Magyarországon szerzett szakmai tapasztalat esetén vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII.
törvény 1-2. §-ában meghatározottaknak megfelelő, azzal egyenértékű vasúti hálózaton szerzett szakmai
tapasztalat fogadható el. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata és felelőssége.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása AT kötelessége és felelőssége.
Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítására a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. irányadó. Ajánlatkérő az egyes szakemberek esetén előírt szakmai
gyakorlat meglétét legkorábban az előírt végzettség megszerzésétől kezdve számítja.
Ajánlatkérő a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2.§-ában foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy Ajánlatkérő
a szakemberek végzettségének vizsgálata során szakirányú végzettségként elfogadja különösen a
közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a
bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.)
Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9-19. pontjában megjelölt végzettségeket.
Valamennyi rész vonatkozásában irányadóak az alábbiak:
Egy szakember több pozícióra is jelölhető, azaz AK megengedi a szakemberek közti átfedést.
Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Valamennyi rész tekintetében ajánlatot benyújtó AT esetében a részajánlattételi körök vonatkozásában
megajánlott szakemberek közötti átfedés megengedett (vagyis adott szakembereket valamennyi
részajánlattételi körre vonatkozó ajánlat részeként is meg lehet ajánlani az alkalmasság igazolására).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
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A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Európai Parlament
és a Tanács 2016/797/EK irányelve;
- 413/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról;
- 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó
forgalmazási követelmények
tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről;
- 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről,
- 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt
szervezetek
tevékenységének részletes szabályairól.
További előírásokat a közbesz. dokumentumok tartalmaznak.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A támogatási szerződés megkötése esetén: utófinanszírozás (Támogató: ITM)
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.
Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5)-(6), (11) bek.; 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek.;
A finanszírozás forrásai: IKOP
Előleg: AK a Kbt. 135. § (8) bek. alapján a Megbízási Díj legfeljebb 20%-ának megfelelő mértékű előleget
biztosít azzal, hogy 10% feletti előleg igénylés esetén biztosítékot kell nyújtani az igényelt előleg 10%-ot
meghaladó részére. Az előleg igénylésére és kifizetésére - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a
szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.
Ajánlattétel,szerződés,kifizetés devizaneme: HUF
További részletek a szerződésterv.-ben.
A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési biztosíték;
jótállás: 24 hó; amelyek részleteit és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit (különösen részszámlázás) a
Szerződéstervezet tartalmazza (teljesítési bizt. mértéke.: nettó ellenszolg. 5 %).
A támogatás intenzitása: 1. rész 100 %; 2. részben 100 %; 3. rész 100 %; 4. részben 100 %.
Valamennyi rész tekintetében:
- késedelmi kötbér: nettó Megbízási Díj 0,5%-a; maximuma 20%
- hibás teljesítéssel érintett nettó Megbízási Díj 0,5%-a, maximuma 20%
- meghiúsulási kötbér teljes nettó Megbízási Díj 30%-a
A tanúsítás tárgyát képező utolsó terv tanúsítását és Megbízotti teljesítésigazolását követően kerül sor a
Megbízási Díj egyösszegben történő megfizetésére azzal, hogy előlegigénylése esetén a végszámla kiállítás az
előleggel csökkentett részre vonatkozik.
A 2. rész esetén AT a végszámlán köteles a Kőbánya-Kispest-Lajosmizse és a Lajosmizse-Kecskemét szakaszra
külön-külön sort rendelni azzal, hogy a Lajosmizse-Kecskemét szakaszra a Megbízási díj 10%-a számolható el
figyelemmel arra, hogy a kifizetés két különböző projekt az IKOP-3.1.0-15-2020-00022 és az IKOP 3.2.0-15 TSZ
terhére valósul meg. További részletek a Szerződéstervezetben találhatók.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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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: 2022/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az
EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (1) bek.
alapján az óra, perc pontossággal (az ajánlattételi határidő lejártától számított 2. óra leteltének időpontjára
datált) bontási időpontot is automatikusan generálja az EKR rendszer a IV.2.2 pontban megadottak
alapján.
Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.
A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész vonatkozásában értendő:
1) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12. §-ai is
irányadóak.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyilatkozatminták kitöltésével
képzett nyilatkozatokat, valamint az Ajánlati Dokumentáció I. kötetében rendelkezésre bocsátott
egyéb nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb.
Dokumentumokban foglaltak szerint.
3) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet alapítását.
4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint
adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányának,
vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti
aláírásmintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírásimintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot
tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik
az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). 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
5) Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott vált.bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha
változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.
6) Csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a Kbt 66. § (6) bekezdés szerinti (adott esetben
nemleges) nyilatkozatot, valamint az adatkezelési nyilatkozatot.
7) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: SZ/1., SZ/2., M/1.,
9) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR
útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas
10) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési
megállapodást. A közös ajánlattevőkre (többek között) a Kbt. 35. § (7) bekezdése is irányadó.
11) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott
legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli.
I. Ár szempont és a hozzárendelt súlyszám:
Nettó ajánlati ár (átalánydíj): Súlyszám: 50.
II. Minőségi szempont és a hozzárendelt súlyszám: 15-15-10-10.
A fenti I. ért.-i szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.)
1. sz. mellékletének A. pont 1. a) aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK.
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A fenti II.1.-II.4. értékelési szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.
március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza
AK.
Az ért.-i szempontok és az ért. módszere részletesen az AD I. kötetben. A II.1.-II.4. minőségi
értékelési szempontok tekintetében az adott szakembert már az ajánlatban szükséges megnevezni
többletmegajánlás esetén. A szakember megnevezésének hiánya nem minősül a Kbt. 71. § szerint
hiánypótoltatható hibának, tehát az értékelési szempontok körében megajánlott szakember(ek)
megnevezésének hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
12) A IV.2.6. pont (és a Kbt. 81. § (11) bekezdésben foglaltak) alapján az ajánlati kötöttség időtartama 60
nap.
13) AK az egyes ért.-i szemp.-ok tekintetében 0,00-tól 10,00-ig ad pontot.
14) FAKSZ: Dr. Tamás Noémi, lajstromszáma: 01312; Dr. Szabó Ildikó, lajstromszáma: 01167.
15) Az ajánlathoz csatolandó az AK által a Szerződéstervezetben 13.2. pontjában meghatározott
paraméterekkel rendelkező szakmai felelősségbiztosítás benyújtásáról szóló nyilatkozata. Továbbá
AT az 1-4. rész esetén a szerződéskötéskor rendelkezésre bocsátja az érvényes kb. tárgya szerinti
felelősségbiztosítási kötvényt.
A kárérték limitje:
1. részben: legalább 36 millió HUF/káresemény, és legalább 45 millió HUF/kár év
2. részben: legalább 45 millió HUF/káresemény, és legalább 60 millió HUF/kár év
3. részben: legalább 20 millió HUF/káresemény, és legalább 30 millió HUF/kár év
4. részben: legalább 10 millió HUF/káresemény, és legalább 12 millió HUF/kár év
16) Ajánlatkérő a Kbt. 81 § (4)-(5) bek.-et alkalmazza.
17) A jelen közbeszerzési eljárás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
18) Az ajánlatban csatolni kell az AF II.2.4) pontban megadott szakember időbeli többlettap. értékelési
szempontra hiv.-sal az AF III.1.3) pont M/1.1.-M.1/4. alkalmassági min.köv.-ek vonatkozásában:
Nyilatkozatot a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény
megjelölésével + A szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz saját kezűleg aláírt scannelt pld.-át + Az iskolai
végzettséget igazoló iskolai oklevél scannelt pld.-át és remdelkezésre állási nyilatkozatát.
19) AK felhívja AT figyelmét arra, hogy a 833/2014/EU tanácsi rendeletből származó kötelezettségre
tekintettel AT az ajánlat részeként köteles csatolni „az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalomról” szóló nyilatkozatot (lsd. nyilatkozatminták).
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:
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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 (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:
2022/05/16 (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 (9210/2022)
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: 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: Németh Zsuzsanna Eszter
Telefon: +36 307741267
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://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.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000607122022/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/EKR000607122022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000607122022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

64200000-8
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása Szolgáltatási szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32250000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. (Rumbach
Center-RC)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő Mobil telekommunikációs szolgáltatások biztosítására kéri az ajánlatot. A közbeszerzési eljárás
dokumentumaiban, a szerződésben foglalt hang és adatátviteli szolgáltatásoknak működnie kell belföldön és
külföldön roaming segítségével.
A beszéd- és adatátviteli szolgáltatásnak minimum 4G, ahol a szolgáltatás már rendelkezésre áll 5G, valamint a
szolgáltatás időtartama alatti aktuális technológiát egyaránt le kell fednie.
M2M telemetria szolgáltatás, melyhez Ajánlatkérő egyedi fejlesztései alapján, a használt eszközök közvetlenül
csatlakoztathatók legyenek. Az igénybe vett szolgáltatás az Ajánlatkérő által használt eszközök adatainak
mérésére, közlekedési eszközök, jelző berendezések vezérlésére, befolyásolására vagy adatátvitelére szolgál. A
berendezések fix IP címről, VPN kapcsolaton keresztül, vagy dinamikus IP címről kell tudjanak kapcsolódni, önálló
APN-be szervezve.
Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a kül-, és beltéri lefedettséget, illetve a megfelelő kapacitást az Ajánlatkérő
teljes működési területén, az alábbiak szerint: Pest megyében külső lefedettség, valamint a cég központi és főbb
telephelyein beltéri lefedettség biztosítása.
Ajánlatkérő az alábbi előfizetés mennyiséget vállalja és kívánja igénybe venni:
- Vállalt 1500 db hangelőfizetés +30% opció
- Vállalt 1900 GB/hónap adatforgalom +30% opció
- Vállalt 900 GB/hónap telemetria adatforgalom +30% opció
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Opciós mennyiségek esetében az elszámolás alapját Ajánlattevő ajánlatában
megadott egységárak képezik az alábbiak figyelembevételével:
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- A hangelőfizetésre vonatkozó szolgáltatás esetén az Alapmennyiségen felüli opciós előfizetések is az
Alapmennyiség szerinti egységáron kerülnek elszámolásra.
- Az adatforgalomra és telemetria adatforgalomra vonatkozó szolgáltatás esetén az Alapmennyiségen felüli opciós
mennyiségek is az Alapmennyiség szerinti egységáron, együttesen kerülnek elszámolásra, az Alap- és Opciós
mennyiséget meghaladó mennyiségek elszámolása esetén Ajánlattevő ajánlatában külön tételként megjelölt
egységár képezi.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a
konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden
esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket,
mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
(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 Telemetriai adatforgalomban a szolgáltatás kiesés napi mértéke (perc) (minimum
0 perc- maximum 240 perc) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 hatálya legfeljebb két
alkalommal – a Megrendelő által legkésőbb a 36 hónap határozott időtartam, illetőleg az esetlegesen
meghosszabbított időtartam lejártát megelőző harmincadik (30.) napig Szolgáltató részére megküldött
egyoldalú jognyilatkozatával – alkalmanként további legfeljebb egybefüggő tizenkettő (12) hónappal
meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4. pontja szerint.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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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:
Kiegészítés a II.2.5.) ponthoz:
Pontszám: 0-10
Az 1. RSZ esetében fordított arányosítás, a 2. RSZ esetében egyenes arányosítás módszere
Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont (Telemetriai adatforgalomban a szolgáltatás kiesés napi mértéke (perc)
tekintetében felhívja a figyelmet, hogy az előírt maximum 240 percnél hosszabb megajánlás ÉRVÉNYTELEN
ajánlatot eredményez!
A módszerek részletes ismertetését a KD tartalmazza.
Az 1. értékelési részszempont (Ár kritérium) alatt Ajánlatkérő az alábbit érti: Összesen nettó ajánlati ár
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 az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá
tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1)].
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD vagy ESPD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ESPD-t az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben
elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint
kell az ESPD-t benyújtani.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek
megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen
igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek
megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő
az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR
űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat
is csatolandó. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdésére, valamint a Kbt. 65.§ (11a)
bekezdésére.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bekezdésére.
A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevőknek
külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban, a közös ajánlattevők képviseletében a
nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés és a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó
szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,
azaz az ESPD IV. Rész „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a
további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a
közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek:
P1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) alapján az ajánlati felhívás
feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évekre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül
számított - a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása)
származó árbevételéről szóló nyilatkozat éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P1. alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a
nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (irodaépület
takarítása) származó árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak nettó
árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve). Ajánlatkérő e
körben felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (5) bekezdésére.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint
felelhetnek meg (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11)-(11a)
bekezdésére és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a
19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás
feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya
szerinti tevékenységből (Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása) származó, általános forgalmi adó
nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 200.000.000 forint összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése és 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó
szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,
azaz az ESPD IV. Rész „Alfa” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike
esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
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A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek:
M1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás
feladását megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett,
a közbeszerzés tárgyának (Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása) megfelelő területen végzett
legjelentősebb befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásainak
ismertetését a Kr. 22. §-ban meghatározott formában.
A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell
derülnie.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződés tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
megállapítható legyen,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont legalább év/hónap bontásban),
- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,
- a korábbi szolgáltatás mennyisége, amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A. §-ban rögzítettekre, valamint a 22. § (1) és (5)
bekezdésre.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján csatolandó az ISO 9001
szabványnak való megfelelőséget igazoló, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító
szervezettől származó, ISO 9001 szabvány vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai vagy a minőség biztosítása érdekében tett (ISO 9001)
intézkedéseinek egyenértékű dokumentumait;
Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a
szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett
tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy
a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. §
(6) bekezdése alapján.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7); (11)-(12) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is köteles benyújtani
ajánlata részeként.
A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon
belül megkezdett, mobil távközlési szolgáltatásra vonatkozó referenciával, amely legalább 1 egybefüggő
éven keresztül folyamatosan, havonta minimum 1400 GB adatforgalmat tartalmazott.
Az alkalmassági minimumkövetelmény az adatforgalommennyiségét illetően több, de legfeljebb 3 db
referenciával igazolható.
M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001 szabványnak megfelelő érvényes
minőségbiztosítási rendszerrel (tanúsítvánnyal), vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3)
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bekezdése szerinti egyenértékű rendszerrel (tanúsítvánnyal), vagy Ajánlattevő ismertesse az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha az ajánlattevőnek – neki fel nem róható
okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve,
hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt
minőségbiztosítási szabványoknak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben
alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér: napi mértéke a kötbéralap 1%-a, de eseményenként maximum összesen a Szolgáltató által
ajánlatában vállalt havi nettó Szolgáltatási Díj kétszerese
- Szolgáltatás kiesés kötbér terhe: mértéke minden megkezdett óra után 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint) / óra.
- Meghiúsulási kötbér alapja a jelen Szerződés határozott időtartamából hátralévő idő, de legalább három (3)
hónapra vonatkozó Szolgáltató által ajánlatában vállalt havi nettó Szolgáltatási Díjjal megegyező mértékű
meghiúsulási kötbér
- Hibás teljesítési kötbér mértéke naponta a kötbéralap 1%-a a hibátlan teljesítésig terjedő időre, de maximum
eseményenként összesen Szolgáltató által ajánlatában a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatásra vállalt havi nettó
Szolgáltatási Díj kétszerese
- Teljesítési biztosíték: nettó 5.000.000 Ft
További előírásokat és részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet
tartalmaz.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való
hivatkozásokat:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés pénzneme HUF.
Előleg: Ajánlatkérő rögzíti, hogy előleg igénybevételének lehetősége nem biztosított.
Ajánlattevő jogosult a tárgyhónapban teljesített szolgáltatás alapján, a tárgyhónapot követően, havonta utólag
számla benyújtania szerződésben meghatározottak szerint
Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésre, valamint a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseire.
További előírásokat és részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező 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
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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: 2022/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.)
Kormányrendelet 15. § szerint, valamint a Kbt. 68. § előírásainak megfelelően kerül sor.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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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. Részletes szabályok a Közbeszerzési Dokumentumokban, melyet Ajánlatkérő az EKR-ben tesz közzé.
2. Az eljárásban azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdeklődésüket jelezték
az EKR-ben, melynek Ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)-(9) bekezdése
tartalmazza.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő alábbi nyilatkozatait:
EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel – az alábbi
nyilatkozatokat kell benyújtania:
- Felolvasólap
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint;
- Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint;
- A Kbt.66.§ (6) bekezdés szerinti nyilatkozat;
- A Kbt.65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozat;
- AT (közös AT mindegyike) tekintetében nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a
nemleges nyilatkozatot tekintetében is;
- Nyilatkozat üzleti titokról
- ESPD
A Közbeszerzési Dokumentumokban kiadott minta alapján:
- kitöltött és aláírt beárazott ártáblázat (xls és pdf formátumban)
- nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről
szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a
nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben az
adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum egyszerű
elektronikus másolata is benyújtható.
4. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségét a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt szabályok szerint.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban, a 41/A. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni,
továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös Ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
6. Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.
9. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum) követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).
10. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint
biztosítja.
11. Eljáró FAKSZ: dr. Tóth Zsanett lajstromszám: 01325, dr. Németh Zsuzsanna Eszter lajstromszám: 01033
12. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás
közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt.
56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és
használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr gov.hu/portal/kezdolap oldalon.
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13. A tárgyi eljárás a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, elektronikusan kerül
lefolytatásra. Az ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül van
lehetőség.
14. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti.
Mértéke: 5.000.000,- Ft azaz ötmillió forint. Teljesíthető: Ajánlatkérő CIB Banknál vezetett
10700024-67032082-51900001 sz. számláján, részletesen a közbeszerzési dokumentációban
meghatározottak szerint. Igazolás: Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát
szükséges csatolni. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt a Kbt.
41/A. § (2) bekezdésben meghatározott elektronikus okiratnak megfelelő hiteles másolatban történő
benyújtásával igazolható, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésre alkalmas.
15.Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az
eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
16. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, ajánlattevőknek be kell
nyújtaniuk a közös ajánlattételről szóló megállapodásukat, meg kell nevezni a közös ajánlattevőket,
illetve a Kbt. 35. § (2) bekezdés nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére
meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére
jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevő képviseletében eljárhat.
17. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az
ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a 2006.
évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját.
18. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban megadott 1
hónap alatt 30 naptári napot ért.
19. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben
a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kr, ill. a Ptk. rendelkezései megfelelően
irányadóak.
20. Részajánlat kizárásának indoka: Az adat és a telemetriai szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatellátás
egymással összefüggésben vannak ennek esetleges részekre bontott ajánlattétel magas kockázati
tényezőt jelent a közösségi közlekedés folyamatos, üzemszerű működtetését illetően. Ezenkívül a
közösségi jegyértékesítése feladatellátás kommunikációs eszközei is ezen beszerzés részét képezik, így itt
is magas kockázati tényezőt jelent az esetleges részajánlat megadása, mert biztosítanunk kell mind adat,
mind hang, mind telemetria tekintetében a folyamatos működést.
21. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás
vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a
célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (ún. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
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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 §-a szerint. A
jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. § (3)-(5) bekezdések az irányadók.
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:
2022/05/16 (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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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (9852/2022)
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: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: 15837501205
Postai cím: Szentpéteri Kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
Hivatalos név: Almási Balogh Pál Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15822631205
Postai cím: Béke Utca 1-3
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hosp.ozd.hu/korhazozd/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15352176205
Postai cím: Mártírok Útja 9
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ujhelykorhaz.hu/
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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/EKR000149932022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000149932022/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
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Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi Intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sebészeti varrógépek és tárak beszerzése - 2022
Hivatkozási szám: EKR000149932022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Sebészeti varrógépek és tárak beszerzése a Borsod-Abaúj-Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, illetve
városi kórházak (Almási Balogh Pál Kórház (Ózd) és Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház) részére konszignációs raktár
üzemeltetésével.
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
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II.2.1)
Elnevezés: Mellkasseb. endoszkópos vágó - varrógépek és tárak
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges mellkassebészeti endoszkópos vágó - varrógépek
és tárakat kívánja megvásárolni kihelyezett konszignációs raktár működtetésével. Az ajánlatkérő által elvárt
minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
Mellkassebészeti endoszkópos vágó - varrógépek és tárak
1. Endoszkópos vágó - varrógép 80 db
2. Ívelt végű, 30 mm - es endoszkópos vágó - varrógépetár normál és vasculáris szövetre 50 db
3. Ívelt végű, 45 mm -es endoszkópos vágó - varrógépetár vasculáris szövetre 100 db
4. Ívelt végű, 45 mm -es endoszkópos vágó - varrógépetár normál és vastag szövetre 80 db
5. Egyenes, 60 mm -es endoszkópos vágó - varrógéptár, normál és vastag szövetre 280 db
6. Egyenes, 45 mm -es endoszkópos vágó - varrógéptár, normál és vastag szövetre 75 db
7. Egyenes, 60 mm -es endoszkópos vágó - varrógéptár, normál és vastag szövetre, varratsor megerősítővel 4 db
Összesen 669 db/12 hó
Fenti mennyiség 1 Ajánlatkérőre vonatkozik.
(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 Kés a tárban megléte a tárak esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) 20
2 Külső artikulációs gomb megléte ( igen / nem ) (Előny ha igen) 10
3 Minimum 42 fokos szögben ívelt végű varrógéptár megléte a tárak esetében ( igen / nem ) (Előny ha
igen) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a szerződés időtartama alatt
a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) nem kerül megrendelésre, a szerződés időbeli
hatályát, annak lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával a Megrendelő egy
alkalommal további 12 hónappal, de legfeljebb a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség)
kimerüléséig meghosszabbíthatja (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont). Ezen hosszabbítási feltétel érvényesítése
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esetén a Megrendelő a szerződés lejártát megelőzően legalább 4 hónappal engedélyt kér a felettes
szervtől (OKFŐ), valamint ezen szerven keresztül a hatáskörrel rendelkező, engedélyező miniszterektől.
A szerződés kizárólag, valamennyi engedély birtokában hosszabbítható meg. A hosszabbítás idejére
ugyanazon szerződéses feltételek érvényesek, mint a 12 hónapos szerződéses időszak alatt.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 100 % mértékig
fenntartja tekintettel arra, hogy az eszközök a 16/2012 (II. 16.) korm. rendelet hatálya alá tartoznak. Az
opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége Ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.
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 ezen ajánlati részben 1 db szerződést köt Nyertes Ajánlattevővel, az ajánlati felhívás I.1. pontjában
megjelölt Ajánlatkérőre.
II.2.1)
Elnevezés: Varrógépek és tárak nyitott mellkasi műtétekhez
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.
Almási Balogh Pál Kórház, Ózd
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Intézmény, Almási Balogh Pál Kórház illetve Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház részére 12 hónapban
szükséges nyitott mellkasi műtétekhez szükséges varrógépeket és tárakat kívánja megvásárolni kihelyezett
konszignációs raktár működtetésével.Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás
tartalmazza.
Varrógépek és tárak nyitott mellkassebészeti műtétekhez
1. Egyenes varrógép 30 mm -es, vastag szövetre 7 db
2. Egyenes varrógéptár 30 mm -es, vastag szövetre 7 db
3. Egyenes varrógép 60 mm -es, vastag szövetre 60 db
4. Egyenes varrógép 60 mm -es, normál szövetre 1 db
5. Egyenes varrógéptár 60 mm -es, vastag szövetre 70 db
6. Egyenes varrógéptár 60 mm -es, normál szövetre 1 db
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7. Egyenes, 80 mm -es vágó - varrógép normál szövethez 12 db
8. Egyenes, 80 mm -es vágó - varrógéptár normál szövethez 16 db
9. 30 mm -es varrógép vaszkuláris szövethez 1 db
Összesen 175 db/12 hó.
Fenti mennyiség a 3 Ajánlatkérőre együttesen vonatkozik. A részletes (Ajánlattevőnkénti) mennyiséget a
részletező ártáblázat 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 gépben megléte a gépek esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) 20
2 Két db külön, jól látható záró - és elsütőkar megléte a gépek esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a szerződés időtartama alatt
a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) nem kerül megrendelésre, a szerződés időbeli
hatályát, annak lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával a Megrendelő egy
alkalommal további 12 hónappal, de legfeljebb a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség)
kimerüléséig meghosszabbíthatja (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont). Ezen hosszabbítási feltétel érvényesítése
esetén a Megrendelő a szerződés lejártát megelőzően legalább 4 hónappal engedélyt kér a felettes
szervtől (OKFŐ), valamint ezen szerven keresztül a hatáskörrel rendelkező, engedélyező miniszterektől.
A szerződés kizárólag, valamennyi engedély birtokában hosszabbítható meg. A hosszabbítás idejére
ugyanazon szerződéses feltételek érvényesek, mint a 12 hónapos szerződéses időszak alatt.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 100 % mértékig
fenntartja tekintettel arra, hogy az eszközök a 16/2012 (II. 16.) korm. rendelet hatálya alá tartoznak. Az
opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége Ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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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 ezen ajánlati részben 3 db szerződést köt Nyertes Ajánlattevővel, az ajánlati felhívás I.1. pontjában
megjelölt Ajánlatkérőkre külön-külön.
II.2.1)
Elnevezés: Varrógépek,tárak lapar. gyomor, vékonybél műtéthez
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.
Almási Balogh Pál Kórház, Ózd
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Intézmény illetve Almási Balogh Pál Kórház részére 12 hónapban szükséges laparoszkópos gyomor
és vékonybél műtétekhez szükséges varrógépeket és tárakat kívánja megvásárolni kihelyezett konszignációs
raktár működtetésével. Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
Varrógépek és tárak laparoszkópos gyomor és vékonybél műtétekhez
1. Endoszkópos vágó - varrógép 170 db
2. Egyenes, 60 mm -es endoszkópos vágó - varrógéptár, normál és vastag szövetre 320 db
3. Billenőfejes/fix fejes körvarrógép 25 mm - es 13 db
4. Billenőfejes/fix fejes körvarrógép 28 mm - es 21 db
5. Billenőfejes/ fix fejes körvarrógép 31 mm - es 35 db
Összesen 559 db/12 hó.
Fenti mennyiség 2 Ajánlatkérőre együttesen vonatkozik. A részletes (Ajánlattevőnkénti) mennyiséget a részletező
ártáblázat 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 Külső artikulációs gomb megléte ( igen / nem ) (Előny ha igen) 10
2 Kés a tárban megléte a tárak esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) 10
3 Egyirányba mozgó körkés megléte a körvarrógépek esetében( igen / nem ) (Előny ha igen) 10
4 Billenőfejjel rendelkezik a körvarrógépek esetében ( igen / nem ) (Előny az igen) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a szerződés időtartama alatt
a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) nem kerül megrendelésre, a szerződés időbeli
hatályát, annak lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával a Megrendelő egy
alkalommal további 12 hónappal, de legfeljebb a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség)
kimerüléséig meghosszabbíthatja (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont). Ezen hosszabbítási feltétel érvényesítése
esetén a Megrendelő a szerződés lejártát megelőzően legalább 4 hónappal engedélyt kér a felettes
szervtől (OKFŐ), valamint ezen szerven keresztül a hatáskörrel rendelkező, engedélyező miniszterektől.
A szerződés kizárólag, valamennyi engedély birtokában hosszabbítható meg. A hosszabbítás idejére
ugyanazon szerződéses feltételek érvényesek, mint a 12 hónapos szerződéses időszak alatt.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 100 % mértékig
fenntartja tekintettel arra, hogy az eszközök a 16/2012 (II. 16.) korm. rendelet hatálya alá tartoznak. Az
opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége Ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.
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 ezen ajánlati részben 2 db szerződést köt Nyertes Ajánlattevővel, az ajánlati felhívás I.1. pontjában
megjelölt Ajánlatkérőkre külön-külön.
II.2.1)
Elnevezés: Egyenes vágó - varrógéptárak vastag szövetre
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.
Almási Balogh Pál Kórház, Ózd
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Intézmény és Almási Balogh Pál Kórház részére 12 hónapban szükséges egyenes vágó varrógépeket és tárakat kívánja megvásárolni kihelyezett konszignációs raktár működtetésével. Az ajánlatkérő
által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
Egyenes vágó-varrógép 60 mm -es, vastag szövetre 21 db
Egyenes vágó- varrógéptár 60 mm -es, vastag szövetre 36 db
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Egyenes vágó- varrógép 80 mm -es, vastag szövetre 42 db
Egyenes vágó- varrógéptár 80 mm -es, vastag szövetre 72 db
Egyenes vágó- varrógép 100 mm -es, vastag szövetre 10 db
Egyenes vágó- varrógéptár 100 mm -es, vastag szövetre 14 db
Összesen 195 db/12 hó
Fenti mennyiség 2 Ajánlatkérőre együttesen vonatkozik. A részletes (Ajánlattevőnkénti) mennyiséget a részletező
ártáblázat 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 Kés a tárban megléte a tárak esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) 20
2 Mindkét oldalról elsüthető újrapozicionálás vagy kifordítás nélkül (igen/nem) (Előny ha igen) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a szerződés időtartama alatt
a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) nem kerül megrendelésre, a szerződés időbeli
hatályát, annak lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával a Megrendelő egy
alkalommal további 12 hónappal, de legfeljebb a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség)
kimerüléséig meghosszabbíthatja (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont). Ezen hosszabbítási feltétel érvényesítése
esetén a Megrendelő a szerződés lejártát megelőzően legalább 4 hónappal engedélyt kér a felettes
szervtől (OKFŐ), valamint ezen szerven keresztül a hatáskörrel rendelkező, engedélyező miniszterektől.
A szerződés kizárólag, valamennyi engedély birtokában hosszabbítható meg. A hosszabbítás idejére
ugyanazon szerződéses feltételek érvényesek, mint a 12 hónapos szerződéses időszak alatt.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 100 % mértékig
fenntartja tekintettel arra, hogy az eszközök a 16/2012 (II. 16.) korm. rendelet hatálya alá tartoznak. Az
opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége Ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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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 ezen ajánlati részben 2 db szerződést köt Nyertes Ajánlattevővel, az ajánlati felhívás I.1. pontjában
megjelölt Ajánlatkérőkre.
II.2.1)
Elnevezés: Varrógépek,tárak lapar. vastagbél, végbél műtéthez
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges laparoszkópos vastagbél és végbél műtétekhez
szükséges varrógépeket és tárakat kívánja megvásárolni kihelyezett konszignációs raktár működtetésével. Az
ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
Varrógépek és tárak laparoszkópos vastagbél és végbél műtétekhez
1. Endoszkópos vágó - varrógép 60 mm -es 500 db
2. Endoszkópos vágó - varrógéptár 60 mm -es, vastag szövetre 350 db
3. Endoszkópos vágó - varrógép 45 mm -es 25 db
4. Endoszkópos vágó - varrógéptár 45 mm -es, vastag szövetre 15 db
5. Endoszkópos vágó - varrógéptár 45 mm -es, vascularis szövetre 18 db
6. Hajlított száró körvarrógép 25 mm -es 11 db
7. Hajlított száró körvarrógép 29 mm -es 95 db
8. Hajlított száró körvarrógép 33 mm -es 11 db
9. Egyenes vágóvarrógép 40 mm -es 105 db
10. Endoszkópos vágó - varrógéptár 60 mm -es, középvastag szövetre 10 db
Összesen 1140 db/12 hó
Fenti mennyiség 1 Ajánlatkérőre vonatkozik.
(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 Kapocsalapanyag: Titánium - Vanádium - Alumínium ötvözet megléte a tárak és
tárral töltött gépek esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) 10
2 Kés a tárban megléte a tárral töltött gépek esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) 10
3 Kés a gépben megléte a gépek esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) 5
4 Két db külön, jól látható záró - és elsütőkar megléte a gépek esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) 5
5 Külső artikulációs kar megléte ( igen / nem ) (Előny ha igen) 5
6 Egyirányba mozgó körkés megléte a körvarrógépek esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
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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: Amennyiben a szerződés időtartama alatt
a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) nem kerül megrendelésre, a szerződés időbeli
hatályát, annak lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával a Megrendelő egy
alkalommal további 12 hónappal, de legfeljebb a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség)
kimerüléséig meghosszabbíthatja (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont). Ezen hosszabbítási feltétel érvényesítése
esetén a Megrendelő a szerződés lejártát megelőzően legalább 4 hónappal engedélyt kér a felettes
szervtől (OKFŐ), valamint ezen szerven keresztül a hatáskörrel rendelkező, engedélyező miniszterektől.
A szerződés kizárólag, valamennyi engedély birtokában hosszabbítható meg. A hosszabbítás idejére
ugyanazon szerződéses feltételek érvényesek, mint a 12 hónapos szerződéses időszak alatt.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 100 % mértékig
fenntartja tekintettel arra, hogy az eszközök a 16/2012 (II. 16.) korm. rendelet hatálya alá tartoznak. Az
opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége Ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.
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 ezen ajánlati részben 1 db szerződést köt Nyertes Ajánlattevővel, az ajánlati felhívás I.1. pontjában
megjelölt Ajánlatkérőre.
II.2.1)
Elnevezés: Endoszkópos vágó-varrógépek és tárak
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges endoszkópos vágó - varrógépeket és tárakat kívánja
megvásárolni kihelyezett konszignációs raktár működtetésével.Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket
a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
Endoszkópos vágó - varrógépek és tárak
1. Endoszkópos vágó - varrógép 45 mm -es 17 db
2. Endoszkópos vágó - varrógéptár 45 mm -es, normál szövetre 50 db
3. Endoszkópos vágó - varrógéptár 45 mm -es, normál és vastag szövetre 20 db
Összesen 87 db/12 hó.
Fenti mennyiség 1 Ajánlatkérőre vonatkozik.
(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 Mindkét oldalra minimum 60 fokos artikuláció megléte ( igen / nem ) (Előny ha
igen) 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
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: Amennyiben a szerződés időtartama alatt
a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) nem kerül megrendelésre, a szerződés időbeli
hatályát, annak lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával a Megrendelő egy
alkalommal további 12 hónappal, de legfeljebb a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség)
kimerüléséig meghosszabbíthatja (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont). Ezen hosszabbítási feltétel érvényesítése
esetén a Megrendelő a szerződés lejártát megelőzően legalább 4 hónappal engedélyt kér a felettes
szervtől (OKFŐ), valamint ezen szerven keresztül a hatáskörrel rendelkező, engedélyező miniszterektől.
A szerződés kizárólag, valamennyi engedély birtokában hosszabbítható meg. A hosszabbítás idejére
ugyanazon szerződéses feltételek érvényesek, mint a 12 hónapos szerződéses időszak alatt.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 100 % mértékig
fenntartja tekintettel arra, hogy az eszközök a 16/2012 (II. 16.) korm. rendelet hatálya alá tartoznak. Az
opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége Ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
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Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.
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 ezen ajánlati részben 1 db szerződést köt Nyertes Ajánlattevővel, az ajánlati felhívás I.1. pontjában
megjelölt Ajánlatkérőre.
II.2.1)
Elnevezés: Varrógépek és tárak nyitott vastagbél műtétekhez
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.
Almási Balogh Pál Kórház, Ózd
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Intézmény, Almási Balogh Pál Kórház és Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház részére 12 hónapban
szükséges nyitott vastagbél műtétekhez szükséges varrógépeket és tárakat kívánja megvásárolni kihelyezett
konszignációs raktár működtetésével. Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás
tartalmazza.
Varrógépek és tárak nyitott vastagbél műtétekhez
1. Egyenes vágó - varrógéptár 45 mm -es 111 db
2. Egyenes varrógép 45 mm -es, vastag szövetre 233 db
3. Kúpos fejű körvarrógép 25 mm -es 16 db
4. Lapos fejű körvarrógép 28 mm -es 40 db
5. Lapos fejű körvarrógép 32 mm -es 18 db
Összesen 418 db/12 hó
Fenti mennyiség a 3 Ajánlattevőre együttesen vonatkozik. A részletes (Ajánlattevőnkénti) mennyiséget a
részletező ártáblázat 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 Két db külön, jól látható záró - és elsütőkar megléte a gépek esetében ( igen /
nem ) (Előny ha igen) 20
2 Egyirányba mozgó körkés megléte a körvarrógépek esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a szerződés időtartama alatt
a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) nem kerül megrendelésre, a szerződés időbeli
hatályát, annak lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával a Megrendelő egy
alkalommal további 12 hónappal, de legfeljebb a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség)
kimerüléséig meghosszabbíthatja (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont). Ezen hosszabbítási feltétel érvényesítése
esetén a Megrendelő a szerződés lejártát megelőzően legalább 4 hónappal engedélyt kér a felettes
szervtől (OKFŐ), valamint ezen szerven keresztül a hatáskörrel rendelkező, engedélyező miniszterektől.
A szerződés kizárólag, valamennyi engedély birtokában hosszabbítható meg. A hosszabbítás idejére
ugyanazon szerződéses feltételek érvényesek, mint a 12 hónapos szerződéses időszak alatt.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 100 % mértékig
fenntartja tekintettel arra, hogy az eszközök a 16/2012 (II. 16.) korm. rendelet hatálya alá tartoznak. Az
opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége Ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt
ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.
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 ezen ajánlati részben 3 db szerződést köt Nyertes Ajánlattevővel, az ajánlati felhívás I.1. pontjában
megjelölt Ajánlatkérőkre.
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 foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó
az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2)bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. A kizáró okok
fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.-4., 6.-8., 10.,12.-16. §
rendelkezései szerint kell igazolni. A 321/2015. (X.30.)Kormányrendelet 8. § a) pontja szerint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés a) és e) pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles
igazolni –, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági,
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illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat csatolása szükséges. A Kbt. 67. § (4) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt
(mely nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges). Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13.
§-a alapján,,abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő figyelembe veszi a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdését, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakat.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai
közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését).
Ajánlatkérő figyelembe veszi a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdését, valamint a Kbt. 69. §
(11a) bekezdésében foglaltakat.
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 ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati
felhívásfeladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetéséről, a 321/2015.
(X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
21. § (1a) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe az
eljárás során. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintette Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások
benyújtására. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő
másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy
abból az alkalmassága megállapítható legyen, az ellenszolgáltatás mennyiségét, a teljesítés idejét (a
kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös
ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos
arányban vett részt.
M.2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. i) szerint be
kell mutatnia
(tanúsítvány másolatát becsatolva), hogy a megajánlott termék rendelkezik elismert (bármely nemzeti
rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű
tanúsítvánnyal figyelemmel a 321/2015 Korm rendelet 24. § (3) pontjára, amely tanúsítja, hogy a leírásokra
vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak
vagy szabványoknak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési
dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
összesen, legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen
teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

54

1. Mellkassebészeti endoszkópos vágó - varrógépek és tárak 470 db
2. Varrógépek és tárak nyitott mellkassebészeti műtétekhez 123 db
3. Varrógépek és tárak laparoszkópos gyomor és vékonybél műtétekhez 395 db
4. Egyenes vágó - varrógéptár 136 db
5. Varrógépek és tárak laparoszkópos vastagbél és végbél műtétekhez 798 db
6. Endoszkópos vágó - varrógépek és tárak 61 db
7. Varrógépek és tárak nyitott vastagbél műtétekhez 295 db
Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű
ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több
szerződésből is teljesíthető.
M2.:321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. i) pontja szerint, ha a
megajánlott termék nem rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító
szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal:
- CE tanúsítvány
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 a szolgáltatás ellenértékét az egyes részszállításokat követően benyújtott számla kézhezvételének
napját követően, 60 napos fizetési határidővel átutalással egyenlíti ki. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. §
(1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (3)- (4) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) a
2017. évi CL
törvényben foglaltak szerint történik.
A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:
Eladó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű
kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Vevőnek: Vevő rögzíti, hogy a kötbérek alapja egységesen a késedelemmel
érintett áru szerződés szerinti, teljes áfa nélkül számított ellenértéke.
d. Késedelmi kötbér:
Késedelmes teljesítésnek minősül a jelen szerződés szerinti eseti megrendelésekben meghatározott szállítási/
teljesítési határidőt meghaladó időpontban leszállított áru. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az
eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a le nem szállított
áru nettó szerződéses árának 2%-a. A késedelmi kötbér maximum 10 eredménytelenül, vagy késedelmesen eltelt
naptári napig kerül felszámításra, ezt követően a Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni,
illetve azt felmondani, ezt követően már nem késedelmi kötbért számít fel, hanem a meghiúsulási kötbért fogja
érvényesíteni.
e. Meghiúsulási kötbér:
A teljesítés jogos/méltányolható ok nélküli megtagadása vagy Eladó érdekkörében felmerült lehetetlenülés
esetén, továbbá ha Vevő a szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegő magatartása miatt eláll, vagy azt felmondja,
Eladót meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés teljes
mennyiségéből hátralévő szerződéses mennyiség nettó összértékének 30%-a. Eladó kötbér fizetési kötelezettsége
nem érinti Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbért meghaladó kárának megtérítését
követelje Eladótól. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. A már
érvényesített késedelmi kötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.
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
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: 2022/06/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII.19) Korm. rendeletben
foglaltak alapján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19) Korm. rendeletben foglaltak
alapján, a Kbt. 68. §-ra figyelemmel.
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 közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
2.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére
hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai
alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1., M.2. pontjai.
3. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel
kapcsolatosan a középeurópai idő az irányadó. Irányadó jog: 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási
rendeletei.
4.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek
kell viselnie függetlenül az eljárás eredményére.
5.) Ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb
árérték arány bírálati szempontja alapján értékeli. Értékelési szempontok: Azon részszempont esetén, ahol
az előny a kisebb / kevesebb szempont került feltüntetésre, fordított arányosítás, azon részszempontok
esetén, ahol előny a nagyobb / előny a több egyenes arányosítás módszere alkalmazandó. Abszolút
értékelési módszer esetén az ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján kialakított értékelési skála alapján,
az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó vagy első pontértékek
közötti megfelelő pontszámot (0-10 pont)
6. Ajánlattevő szakmai ajánlat részeként az ajánlattételi határidő lejártáig nyújtson be minden megajánlott
részben, minden megajánlott termék(kek)ből 1-1 darab térítésmentes steril (sértetlen csomagolású)
termékmintát a szerződéskötést követően leszállításra kerülő termékkel mindenben megegyezően a
műszaki leírás / minimum szakmai követelményekben megadottak szerint. A termékminták csomagolásán
kérjük feltüntetni: ajánlattevő nevét, a szakmai követelmény táblában feltüntetett sorszámot,
megnevezést és termékkódot az egyértelmű beazonosítás érdekében. Amennyiben ezen adatok
hiányában ajánlatkérő nem tudja egyértelműen beazonosítani, hogy a termékmintát melyik, az ajánlattal
érintett terméktételre tették, úgy az érintett termékmintát nem veszi figyelembe az ajánlat elbírálásakor!
A minta vizsgálata során ajánlatkérő a minimum műszaki/szakmai követelményeknek való megfelelést
illetve bírálati szempontokat vizsgálja. A termékminták vizsgálata nem konkrét műtéti beavatkozás
alkalmával történik, azok vizsgálata kizárólag a műszaki leírásban elvárt követelmények meglétére terjed
ki, melyet Ajánlatkérő oktató laborjában (Skill Labor) modelleken végeznek a bírálati folyamat során.
7.) Ajánlattevő szakmai ajánlat részeként csatolja be a termék(ek) magyar nyelvű gyártói termékleírását
vagy gyártói műszaki leírását az ajánlat részeként (valamennyi megajánlott termék vonatkozásában).
A gyártói termékleírás tartalmazzon minden műszaki paramétert, jellemzőt és minden olyan adatot
és információt, amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki/szakmai
követelményeknek való megfelelősége megállapítható.
8) Felelős akkreditált közbesz. szaktanácsadó: Czaga János András, lajstromszám: 00468.
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9.) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét biztosítja termékcsoportonként (I.-VII. termékcsoport).
10.) Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot, előzetes piaci konzultációt tart, mely a EKR000580962022 szám alatt érhető el.
11.) A Kbt. 27/A. §- a szerint: Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2)–(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles
fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú
európai szabványnak és az Európai Bizottság által eszabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzétett szintaxislistának.
12.) Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt.
35.§ (8) bekezdésére.
13.) „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó
által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért
Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:
„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, keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek
rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.”
14.) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.
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 jogorvoslattal kapcs.
a Kbt. 148. §-a az irányadó.
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:
2022/05/16 (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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Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata (9419/2022)
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: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735863243
Postai cím: Grassalkovich Út 162
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bese Ferenc
Telefon: +36 12892100
E-mail: info@ph.soroksar.hu
Fax: +36 12860988
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.soroksar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.soroksar.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/EKR000631482022/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/EKR000631482022/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
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: Keretmegállap. út-, mélyépít. felad.ell. 2022-2026
Hivatkozási szám: EKR000631482022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45220000-5
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tárgyi közbeszerzési eljárás tárgya a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási
területén, az Önkormányzat kezelésében lévő különböző mélyépítési-útépítési, térépítési-rendezési létesítmények
építési és felújítási (rekonstrukciós) feladatainak elvégzésére irányuló keretmegállapodás megkötése, amely
alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásokat folytat le az egyedi vállalkozási
szerződések megkötése céljából.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 15000000000 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: Keretmegállap. út-, mélyépít. felad.ell. 2022-2026
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34928230-9

További tárgyak:

34928500-3
34928510-6
45213315-4
45213316-1
45220000-5
45221100-3
45221119-9
45223200-8
45223300-9
45230000-8
45231220-3
45231300-8
45232410-9
45232451-8

Kiegészítő szójegyzék
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45232452-5
45233000-9
45233125-1
45233128-2
45233141-9
45233142-6
45233220-7
45233280-5
45233290-8
45233293-9
45233294-6
45233120-6
45233161-5
45233162-2
45233200-1
45233221-4
45233222-1
45233223-8
45262620-3
71320000-7
77300000-3
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
közigazgatási területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgyi közbeszerzési eljárás tárgya a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási
területén, az Önkormányzat kezelésében lévő különböző mélyépítési-útépítési, térépítési-rendezési létesítmények
építési és felújítási (rekonstrukciós) feladatainak elvégzésére irányuló keretmegállapodás megkötése, amely
alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásokat folytat le az egyedi vállalkozási
szerződések megkötése céljából.
Jelen eljárás 3 ajánlattevővel megkötendő keretmegállapodás megkötésére irányul.
Az egyes megvalósuló kivitelezési tevékenységek konkrét műszaki tartalma a megkötött keretmegállapodás
alapján lefolytatott Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárásokban kerül meghatározásra,
a tárgyi – keretmegállapodás megkötésére irányuló – közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait
képező műszaki dokumentáció, illetve a nyertes ajánlattevő által beárazott mintaköltségvetés tételei alapján a
keretmegállapodásban foglaltak szerint.
A keretmegállapodás hatálya alatt a jogerős építési engedélyekkel rendelkező kiviteli tervek alapján az építési
feladatok előreláthatólag 18000 m komplex útépítés (járda, csapadékvíz elvezető és közvilágítási hálózat), 5000
m kerékpárút építés (csapadékvíz elvezető és közvilágítási hálózat), 7300 fm szennyvízelvezető hálózat, 3100
fm vízellátó hálózat, 10 új gyalogátkelőhely, 7800 m2 komplex térépítés (öntözőrendszerrel és szökőkúttal)
és 1 élővíztestet keresztező új híd építése valamint 6 meglévő gyalogátkelőhely átépítése tartozik. Továbbá
a keretmegállapodás hatálya alatt várható építési munkák engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezése, a
szükséges engedélyek beszerzése, valamint az építési munkák kivitelezése is.
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Keretmegállapodás keretében az alábbi építési feladatok várhatóak:
&#61485; gravitációs és nyomott szennyvízelvezető hálózat kivitelezése kb. 7300 fm
&#61485; 2 szennyvízátemelő kivitelezése
&#61485; vízellátó hálózat kiépítése kb. 3100 fm
&#61485; felszíni csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése (zárt és szikkasztó árkos is) kb. 16000 fm
&#61485; csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó tározó és tározó árok kivitelezése
&#61485; meglévő csapadékcsatorna átépítése (felbővítése) kb. 400 fm hosszon
&#61485; meglévő földutak aszfalt burkolattal történő ellátása (2x1 forgalmi sáv) kb. 17700 fm
&#61485; jelenlegi aszfalt burkolatú szakasz felújítása kb. 2000 fm
&#61485; 1 oldali járda kialakítása szükséges kb. 1210 fm
&#61485; útpályához kapcsolódóan kétoldali szintén aszfalt burkolatú járda kialakítása kb. 16000 fm
&#61485; kerékpárút építése kb. 170 m
&#61485; 45-50 parkoló kialakítása és közterületről történő megközelítése
&#61485; parkolók kiépítése
&#61485; 4 szintbeni közlekedési csomópont kialakítása
&#61485; 3 új gyalogátkelőhely kivitelezése
&#61485; buszmegállók kialakítása
&#61485; 4 buszmegálló áthelyezése
&#61485; átvezetés az M5 autópálya alatt (a földút is biztosítja jelenleg az átkelést)
&#61485; jelenlegi híd elbontása és új 15 m fesztávú vasbeton híd építése
&#61485; gázvezeték kiváltása kb. 45 fm hosszon
&#61485; ivóvízvezeték kiváltása kb. 45 fm hosszon
&#61485; közvilágítási hálózat kiépítése az útépítéssel érintett utcákban
&#61485; közműkiváltások kiépítése
&#61485; kiépítendő zöld terület 4000 m2 (sétány, növényzet)
&#61485; kiépítendő köztér, dísztér: 3800 m2 (padokkal, növényzettel, szökőkúttal)
Továbbá gyalogátkelőhelyek építése és felújítása:
&#61485; 7 új gyalogátkelőhely építése
&#61485; 6 meglévő gyalogátkelőhely rekonstrukciója
&#61485; közvilágítási hálózat kiépítése
&#61485; 2 buszmegálló áthelyezése
Kerékpárutak építése:
&#61485; kerékpárút építése kb. 4830 m
&#61485; meglévő földút aszfalt burkolattal történő ellátása (2x1 forgalmi sáv) kb. 300 m
&#61485; kerékpárút és az aszfalt burkolatú útpálya felszíni csapadékvíz elvezetésének kiépítése
&#61485; közvilágítási hálózat kiépítése
A keretmegállapodás hatálya alatt egy időben teljesítendő külön szerződések várható maximális értéke nettó
4.000.000.000,- Ft, míg az egy időben teljesítendő külön szerződések keretében megvalósítandó munkák várható
mennyisége az alábbiak:
- kerékpárút építése kb. 4300 m
- útépítés kb. 5700 m
- közvilágítási hálózat kiépítése kb. 3000 m
- vízvezeték építése kb. 1650 m
- csapadékcsatorna építése kb. 5500 m
- szennyvízcsatorna építése kb. 6500 m
- kb. 20 m fesztávú híd közúti híd építése
- kb. 2000 m2 térburkolat építést.
A keretmegállapodás hatálya alatt a fenntartási és karbantartási munkák Budapest Főváros XXIII. kerület,
Soroksár közigazgatási határain belül Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának közigazgatási
területén Soroksár Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő burkolatlan- és szilárdburkolatú utak-, a
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hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer- és egyéb műtárgyak-, járdák-, úttartozékok-, burkolatlan- és a
szilárdburkolatú parkolók felújítása, javítási, karbantartási munkáinak elvégzése.
A tárgyi közbeszerzési eljárás tárgyának részletes leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő
felhívja a figyelmet arra, 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” kitétel minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata
(lsd. II.2.14) pont) (min. 0, max. 36 hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3) M/2.2. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (lsd. II.2.14) pont) (min.
0, max. 36 hónap) 10
3 4. A felhívás III.1.3) M/2.4. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (lsd. II.2.14) pont) (min.
0, max. 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 15000000000 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:
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II.2.14) További információ:
II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás út- és mélyépítési feladatok ellátására 2022-2026
II.2.5) Értékelési szempontok:
Minőségi kritérium:
2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember helyi és/
vagy országos közút és/vagy terek építése és/vagy felújítása során projektvezetőként és/vagy projektvezetőhelyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap)
3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember helyi és/vagy
országos közút és/vagy terek építése és/vagy felújítása során szerzett építésvezetőként és/vagy építésvezetőhelyettesként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy főépítésvezető-helyettesként és/vagy felelős műszaki
vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap)
4. A felhívás III.1.3) M/2.4. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember kerékpárút
és/vagy út építési és/vagy felújítási munkák során minőségbiztosítási vezetőként szerzett szakmai többlet
tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap)
Ár szempont:
1. Súlyozott összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) - Súlyszám: 70
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont.
Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: Miniszterelnökség 2
szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával. Részletes leírás a KD I. kötet 11. pontjában.
A III.1.1) PONT - Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is - FOLYTATÁSA:
A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VALÓ ALKALMASSÁG MEGÍTÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK, ILLETVE A
MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD:
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.
A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VALÓ ALKALMASSÁG MINIMUMKÖVETELMÉNYE(I):
SZ/1.
Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben
foglalt bármely egyéb követelményt.
SZ/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a tervezői 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.
A Kbt. 65. § (9) bekezdésére tekintettel a SZ/1. és SZ/2. alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető
igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a
nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
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, alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely az előírt kizáró okok hatálya alá
tartozik, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD:
Az ajánlattevőnek, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek, személynek 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. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ha
egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot az ajánlattevő nyújtja be. 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. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek
részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
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.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) 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.
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.
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.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben az
ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A kizáró okok vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt.
64. §-ban foglaltak szerint.
A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VALÓ ALKALMASSÁG MEGÍTÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK,
ILLETVE A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD:
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 egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5)
bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, tehát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
nem kéri az alkalmassági követelmény tekintetében részletes információk megadását. Amennyiben
ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell
nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az
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igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott
alkalmassági követelménynek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6), illetve
(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
SZ/1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésére tekintettel a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként
benyújtani.
SZ/2.
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 tervezői szolgáltatást végző gazdasági szereplők
vonatkozásában a tervezői 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 tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb
a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie az adott építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői
szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
FOLYTATÁS A II.2.14) További információk pontban!
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 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 egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, tehát az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri az alkalmassági követelmény tekintetében részletes
információk megadását. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet
vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban
az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről
is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 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 követelménynek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6), illetve
(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1/
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A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének
c) pontja alapján ajánlattevő (alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) nyilatkozata a felhívás
feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya
(mélyépítési létesítmények építése és/vagy felújítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő mélyépítési létesítmények alatt az alábbiakat érti: helyi és/vagy országos közutak, - közművek,
- terek, illetve azok műtárgyai.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ha az ajánlattevő az 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
eltérő árbevételi követelményt.
P/2.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §
(1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évre
vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját (ha az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti
ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó
minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési létesítmények építése és/vagy felújítása) származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell
érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a P/1 és P/2 pontban meghatározott
iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló.
illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §
(3) bekezdés szerint.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 19. § (6) bekezdésében foglalt lehetőségekre.
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), (6), illetve (7) 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.
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A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a P/1. pontban meghatározott követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a P/2 pontban
meghatározott követelmény tekintetében az együttes megfelelés lehetősége alapján, elegendő, ha a
közös ajánlattevők közül egy felel meg.
FOLYTATÁS AZ ALKALMASSÁG MINIMUMKÖVETELMÉNYEI(I) PONTBAN!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (mélyépítési létesítmények építése és/
vagy felújítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a
2.000.000.000,- forintot.
P/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben egynél több alkalommal volt negatív.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési
létesítmények építése és/vagy felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
összesen nem éri el: 2.000.000.000,- forintot.
FOLYTATÁSA III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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.
FOLYTATÁSA a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az M/1.-M/2. pontban meghatározott követelményeknek
a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint M/3.
pontban meghatározott követelmény tekintetében az együttes megfelelés lehetősége alapján, elegendő,
ha a közös ajánlattevők közül 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 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), (6), illetve (7) 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.
Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésében foglaltak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 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 egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, tehát az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri az alkalmassági követelmény tekintetében részletes
információk megadását. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet
vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban
az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről
is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 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 követelménynek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6), illetve
(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M/1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése b) pontja
alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 11 éven belül
megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés
szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, az alábbi tartalommal:
a) szerződést kötő másik fél (név, székhely),
b) építési beruházás tárgya és mennyisége,
c) teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap pontossággal), helye
d) a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Ismertetés/Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, amely az alkalmasság megítéléséhez a
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Amennyiben a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás
- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák,
illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás olyan arányában köteles
elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésére, és a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.
M/2.
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b)
pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük,
illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó:
a) Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata a teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,
b) végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumok,
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c) szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év, hónap
bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel
időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,
d) a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az
Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember
tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül
figyelembe vételre.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol
az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő
megfelelés egyidejű ellenőrzését, így az M/2.1., M/2.2. és M/2.4. alkalmassági előírások kapcsán a Kbt.
69. § (7) bekezdése szerint már az ajánlatok Kbt. 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja
az Ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, vagyis
azokat már az ajánlat részeként be kell nyújtani!
Amennyiben az M/2.1. – M/2.3. pont tekintetében bemutatott szakemberek szerepelnek a szakmavégzési
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot, a jogosultság
megszerzésének dátumát (év, hónap, nap pontossággal) Ajánlattevőnek az önéletrajzban szükséges
megadni.
M/3.
Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés g) pontja alapján csatolja ajánlatához
cégszerű aláírással ellátott kimutatást nyilatkozat formájában az ajánlati felhívás feladását megelőző
három évre vonatkozó, éves átlagos statisztikai állományi létszámról.
FOLYTATÁS A III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, az ALKALMASSÁG MINIMUMKÖVETELMÉNYEI(I)
PONTBAN!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben
befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően teljesített:
M/1.1.
Olyan építési és/vagy felújítási és/vagy átépítési és/vagy rekonstrukciós referenciával, amely tartalmazott:
a) legalább 3000 m hosszon megvalósított kerékpárút építést,
b) legalább 4000 m hosszon megvalósított helyi közút építést,
c) legalább 2000 m hosszon közvilágítás kiépítést,
d) legalább 1200 m hosszon vízvezeték (ivóvízvezeték) építést,
e) legalább 4000 m hosszon csapadékcsatorna építést,
f) legalább 4500 m hosszon szennyvízvezeték építést.
Ajánlattevő az M/1.1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményt legfeljebb 6 (hat) darab
szerződéssel igazolhatja.
Ajánlatkérő közút alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021 (VI.28.) ITM rendelet 8 §-a szerinti fogalmakat
érti.
Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel közút
kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.
M/1.2.
Élővízfolyást áthidaló új, legalább 10 m fesztávú közúti híd építésére vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő élővízfolyás alatt érti a nevében folyó, patak vagy ezek ágai elnevezésű vízfolyás víztesteket.
M/1.3.
Olyan referenciával, amely komplex közterület, tér megújítására és/vagy felújításra és/vagy fejlesztésére
vonatkozott, és tartalmazott legalább 1500 négyzetméter térburkolat építést (előregyártott és/vagy
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természetes burkolati anyagból), továbbá mennyiségi megkötés nélkül közvilágítási hálózat építést
(átalakítást), fásszárú növénytelepítést, öntözőhálózat (öntözőrendszer) kiépítést.
Ajánlattevő az M/1.3. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményt legfeljebb 2 (kettő) darab
szerződéssel igazolhatja.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik
M/2.1.
legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy
azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.)
Kr. szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és a végzettség megszerzését követően legalább 36
hónap helyi és/vagy országos közút és/vagy terek építése és/vagy felújítása során szerzett projektvezetői
és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.
M/2.2.
legalább 1 fő útépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal
egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti
(vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap helyi
és/vagy országos közút és/vagy terek építése és/vagy felújítása során szerzett építésvezetői és/vagy
építésvezető-helyettesi és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető-helyettesi és/vagy felelős műszaki
vezetőként szakmai tapasztalattal.
M/2.3.
legalább 1 fő közműépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-VZ (vagy azzal
egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti
(vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap vízi
közmű (csapadékvízhálózat, szennyvízhálózat, ivóvízhálózat) építése és/vagy felújítása során szerzett
építésvezetői és/vagy építésvezető-helyettesi és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető-helyettesi
szakmai tapasztalattal.
M/2.4.
legalább 1 fő minőségbiztosítási vezető szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú iskolai végzettséggel és
a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap kerékpárút és/vagy út építési és/vagy felújítási
munkák területén szerzett minőségbiztosítási vezetői szakmai tapasztalattal.
„Projektvezető” alatt ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag
irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot
tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
„Projektvezető-helyettes” alatt ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a
projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt
megvalósításában.
„Építésvezető” alatt ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen
irányítja.
„Építésvezető-helyettes” alatt ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson az
építésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve az építésvezető mellett részt vett a projekt
megvalósításában.
A „főépítésvezető” több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.
„Főépítésvezető-helyettes” alatt ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a
főépítésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a főépítésvezető mellett részt vett a projekt
megvalósításában.
„Minőségbiztosítási vezető” alatt ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki megtervezi a kivitelezési folyamatok
(építési munkák) minőségellenőrzésének eljárásait, a vizsgálatokat és ellenőrzéseket, felügyeli a
minőségellenőrzési folyamatok végrehajtását, valamint a vonatkozó követelményeknek (jogi, műszaki,
termék-megfelelőségi, egyéb) megfelelő teljesítését és dokumentálását, azaz a minőségbiztosítást.
A szakemberek között az átfedés nem megengedett.
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Előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség(ek) egyenértékűségét ajánlattevőnek az ajánlatban
igazolnia kell.
M/3.
Alkalmatlan az ajánlatevő, ha a felhívás feladását megelőző 3 évben nem rendelkezett évente legalább 14
fő átlagos statisztikai létszámmal.
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:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint: késedelmi kötbér; meghiúsulási kötbér; teljesítési és
jótállási biztosíték.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jótállás kötelező időtartama 36 hónap azzal, hogy a vállalt jótállási idő a verseny
újranyitások során értékelési részszempontot képez.
Finanszírozási feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. Tartalékkeret kikötésére a verseny újranyitási
eljárások során sor kerülhet.
Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét előreláthatólag hazai központi költségvetési és saját önkormányzati
költségvetési forrásból biztosítja.
Előleg: a verseny újranyitási eljárások során kötött szerződések tekintetében a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint az
egyedi szerződésben előírtak szerint.
Ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: Kbt.135. § (1), (4)–(6), (11) bekezdés, Ptk.6:130. §
(1)–(2), 6:155. §, 2007.évi CXXVII. tv.. Abban az esetben, ha ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére.
Vállalkozói díj kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés, ill. a Kbt. 135. § (1),(3) és (5)–(6) bekezdés, a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32. § (1)–(7) bekezdése és a 32/A. § alapján kerül sor átutalással.
Az egyedi szerződések alapján történő számla kifizetések részletes rendje a keretmegállapodásos eljárás második
szakaszában történő verseny újranyitások során kerül ismertetésre.
A fizetési feltételek további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott
keretmegállapodás tervezete 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:
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Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
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: 2022/06/30 (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: 2022/06/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 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 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
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
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x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős
miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése
alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció
szükséges.
2. Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.
3. Az ajánlatnak a Kbt.66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amin fel kell tünteti
a Kbt. 68. § (4) bekezdés 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.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2a) bekezdés alapján egyszerű másolatban is
be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKRben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben
elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más
nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot
csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a
csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (1),
(4)–(5), valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésére.
6. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság
létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
7. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bekezdés szerinti
korlátozással.
8. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
9. 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
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 Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az
alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó,
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében
az ajánlatnak– tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
10. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke: 20.000.000,- Ft
Teljesíthető a Közbeszerzési Dokumentumokban megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást
igazoló dok.([11784009-15523002]); garancia biztosítás esetén: garancialevél, készfizető kezességvállalás
esetén: kezességvállalásról szóló dokumentum; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/
kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti
teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges
benyújtani.
11. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (4) bekezdés alapján előírja, hogy a verseny újranyitás során eltérő értékelési
szempontokat alkalmaz a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.
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13. Ajánlatkérő az Ajánlattevő által beárazott és cégszerűen aláírt mintaköltségvetést (Felolvasólap A
melléklete) szakmai ajánlatnak tekinti. A beárazott mintaköltségvetést a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján
elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a beárazott mintaköltségvetést
elektronikusan megjeleníthető, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető formátumban (.pdf) kell
tartalmaznia. Ezen felül a beárazott mintaköltségvetést excel file (.xls vagy .xlsx) formátumban is csatolni
kell az ajánlat részeként.
Ajánlatkérő a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló, cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozat
(Felolvasólap B melléklete) kapcsán felhívja Ajánlattevők figyelmét, miszerint az ajánlat részeként
a Felolvasólap B mellékletének be nem nyújtása, illetve olyan tartalommal való benyújtása, mely
nem alkalmas arra, hogy a Felolvasólapon tett megajánlást (hónap) az adott megajánláshoz tartozó
szakemberrel kétséget kizáróan össze tudja rendelni – hiányzik a szakember neve – a Kbt. 71. § (8)
bekezdése a) pontja szerinti hiánypótlási korlátokba ütközik - ezen hiányosság hiánypótlása a Kbt. 2. §
(1)-(3) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével járna – és hiánypótlás kibocsátása nélkül az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után!
14. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60
nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
16. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
17. A felhívás III.1.3) M/2.1.- M/2.3. pontjaiban előírt alkalmassági minimumkövetelményekre bemutatott
szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában, illetve a szerződés teljes időtartama alatt
rendelkezniük kell a felhívás megjelölt pontjában előírt, a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti kamarai
jogosultsággal. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik az előírt
jogosultsággal rendelkező szakemberekkel, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést
jelenti.
FOLYTATÁSA A VI.4.3) - Jogorvoslati kérelmek benyújtása - PONTBAN!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) – (9)
bekezdés szerint.
A VI.3) További információk PONT FOLYTATÁSA:
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18. Ajánlattevőnek összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség)
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, azonban ajánlatkérő az összkockázatú kombinált építési és
szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítás mértékét a keretmegállapodás alapján kötendő egyedi
szerződések értékének megfelelően a versenyújranyitás során határozza meg annak figyelembe vételével,
hogy a felelősségbiztosítás mértéke nem haladhatja meg az 500.000.000,- Ft/év és 250.000.000,- Ft/
káresemény mértéket.
Ajánlattevőnek építészeti és műszaki tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással
kell rendelkeznie, azonban ajánlatkérő az építészeti és műszaki tervezésre vonatkozó szakmai
felelősségbiztosítás mértékét a keretmegállapodás alapján kötendő egyedi szerződések értékének
megfelelően a versenyújranyitás során határozza meg annak figyelembe vételével, hogy a
felelősségbiztosítás mértéke nem haladhatja meg a 20.000.000,- Ft/év és 10.000.000,- Ft/káresemény
mértéket.
19. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a tárgyi közbeszerzési
eljárás tárgya olyan összetett beszerzési igénynek minősül, amely tekintetében a megkötendő egyedi
szerződések időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítása gazdasági és műszaki
szempontból is elengedhetetlenül szükséges, a beszerzési igény felosztása a gazdasági és műszaki
észszerűség ellen hatna. A konkrétan megvalósuló kivitelezési tevékenységek előzetes ismeretének
hiányában továbbá a beszerzési igény sem a teljesítés helyét, sem a tevékenység műszaki tartalmát
tekintve nem osztható fel.
20. FAKSZ: Dr. Bosnyák Judit (lajstromszám: 00122).
Részletesen KD. I. 14. – További információk – pontjában.
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:
2022/05/16 (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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DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tá (9698/2022)
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: DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12592201207
Postai cím: Sörház Tér 3.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakab Zoltán műszaki igazgató
Telefon: +36 22507419
E-mail: jakab.zoltan@deponia.hu
Fax: +36 22507420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.deponia.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/EKR000592312022/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/EKR000592312022/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: Nem veszélyes hulladék gyűjtése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kevert települési hulladék átvétele hasznosításra
Hivatkozási szám: EKR000592312022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90500000-2
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is (HAK 20 03 01) hasznosításra történő átvétele.
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: Kevert települési hulladék átvétele hasznosításra
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: HU12,HU211,HU212,HU213,HU232 A teljesítés fő helyszíne: A nyertes Ajánlattevő által
biztosított az Ajánlatkérő 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. sz. alatti telephelyétől szilárd burkolatú
közúton legfeljebb 80 km távolságra elhelyezkedő átvételi helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a hulladékgazdálkodási tevékenysége kapcsán összegyűjtött kevert települési hulladékot beszállítja
a központi telephelyétől (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.sz.) szilárd burkolatú úton, legfeljebb 80 kilométeres
távolságra elhelyezkedő – a nyertes Ajánlattevő által biztosított, legkésőbb a szerződés megkötésére 28 800
tonna/év 20 03 01 azonosító kódú hulladék (megnevezés: Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési
hulladékot is) telephelyen történő gyűjtésére és a 43/2016. (VI.28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról alapján hasznosítási művelettel történő
hasznosítására vonatkozó, érvényes szakhatósági engedéllyel rendelkező – hasznosítást végző átvételi
telephelyre. Ajánlatkérő az összegyűjtött kevert települési hulladékot és lomhulladékot hulladékgyűjtő-szállító
célgépjárművein szállítja az átvétel helyszínére.
A nyertes Ajánlattevő a beszállított fentiek szerinti hulladékot hasznosításra átveszi.
Az átvétel helyszínén olyan burkolatnak kell lennie, amely minden időjárási körülmény mellett lehetőséget biztosít
a hulladékgyűjtő-szállító célgépjárművek ürítésére. Nyertes Ajánlattevőnek havonta legalább 2000 tonna hulladék
átvételét és hasznosítását kell biztosítania, azzal, hogy Ajánlatkérő kiköt további 20%-os mennyiség beszállítására
vonatkozó jogosultságot (opció). Az átvételi hely nyitva tartásának minimum minden munkanapon 6.00 és 18.00
óra között biztosítottnak kell lennie, illetve alkalmanként attól eltérően előzetes egyeztetést követően.
Nyertes Ajánlattevő köteles a teljesítésről, az előzetesen egyeztetett adattartalommal, legkésőbb a tárgyhót
követő hó 5. napjáig jelentést készíteni és megküldeni ajánlatkérőnek.
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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
x Minőségi kritérium – 1 2) szempont: A megajánlott hulladék átvételi helyszín Ajánlatkérő központi
telephelyétől számított közúton mért távolsága (maximum 80 km) 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés határozott időtartamra 2022.
december 31. napjáig jön létre, úgy, hogy azt felek a lejárat előtt közös megegyezéssel 2023. június
30. napjáig meghosszabbíthatják. Hosszabbítási szándéka esetén a Megrendelő lehetőség szerint
2022. december 1. napjáig, de legkésőbb 2022. december 15. napjáig írásban értesíti a Vállalkozót a
hosszabbítási szándékáról. A Vállalkozó 5 munkanapon belül köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt,
hogy a szerződés 2023. június 30. napjáig történő meghosszabbítását elfogadja-e. Elfogadás esetén
a szerződés automatikusan, annak módosítása nélkül, 2023. június 30. napjáig meghosszabbodik. A
meghosszabbított időtartamra a szerződés feltételei változatlanok maradnak, azzal, hogy a Vállalkozó a
meghosszabbított időtartamra jogosult maximum 7%-os díjemelést a vállalkozási díjban érvényesíteni.
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: Nyertes Ajánlattevőnek havonta legalább 2000 tonna hulladék átvételét és
hasznosítását kell biztosítania, azzal, hogy Ajánlatkérő kiköt további 20%-os mennyiség beszállítására
vonatkozó jogosultságot (opció).
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. A II.2.5) pont részletezése:
1) szempont: Hulladék nettó átvételi díja (Ft/tonna)
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A 2) szempont esetében a távolságot Ajánlatkérő 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. alatti központi telephelyétől
kell számítani. A megajánlott távolság 80 km-nél hosszabb nem lehet. A megajánlott hulladék átvételi helyszínnek
legkésőbb a szerződéskötésre a VI.3.14) pont szerinti engedéllyel kell rendelkeznie.
2. A felhívás II.2.7) pontjában írt Kezdés dátuma a szerződéskötés tervezett időpontja, a szerződés a közbeszerzési
eljárás eredményes lezárását követően, az aláírásának napján lép hatályba.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.
Igazolás:
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ("Korm. rendelet") 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
ajánlatában a Korm. rendelet 3-4. és 5-6. §-a szerint, előzetesen a Korm. rendelet II. Fejezete szerinti
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum ("EEKD") benyújtásával kell igazolnia, hogy nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az EEKD- ban foglalt nyilatkozatot
az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági
követelményeknek másszervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett
szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be.
Az EEKD-ban az érintett gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn,
másrészt megadja az eljárásban kért információkat.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a
Korm. rendelet 8-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles.
A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más
szervezet (személy) vonatkozásában az ajánlattevő az ajánlatban csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem köteles.
A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt
az alkalmasság
igazolásában ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be, további
igazolások benyújtására nem köteles. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az
alkalmasság igazolásában, az ajánlatkérő kéri az EEKD II. rész D. pontjának kitöltését.
A Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz
az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik minimum 28.800 tonna/év 20 03 01 azonosító kódú hulladék
(megnevezés: Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is) telephelyen történő
gyűjtésére és a 43/2016. (VI.28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és
hasznosítási műveletek felsorolásáról alapján annak hasznosítási művelettel történő hasznosítására
vonatkozó, érvényes szakhatósági engedéllyel (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján).
Igazolás:
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy az
ajánlattevő megfelel a Kbt. 65. §-a alapján meghatározott alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő
az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
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Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására az alkalmasságot a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. § (3) bekezdése alapján, a hulladék telephelyen történő gyűjtésére, előkezelésére és
hasznosítására vagy hasznosításra történő átadására vonatkozó, érvényes szakhatósági engedély egyszerű
másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is
megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek. szerint is
igazolhatja.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm.
rendelet”) 1.§ (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy az ajánlattevő
megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
A Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az
alkalmassági követelménynek való megfelelést az alábbiak szerint kell igazolni:
Az alkalmasságot a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés
szerint kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, továbbá kapcsolattartója nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyát és mennyiségét (mely adatok alapján az alkalmassági követelménynek való
megfelelés egyértelműen megállapítható kell legyen),
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés; év, hó nap),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek meg-felelően történt-e.
Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is
megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is
igazolhatja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben rendelkezik összesen legalább 14.000 tonna 20 03 01
azonosító kódú hulladék (megnevezés: Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot
is) telephelyen történő gyűjtésére és a 43/2016. (VI.28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról alapján annak a hasznosítási művelettel történő
hasznosítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző 3 év) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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Az ellenszolgáltatás megfizetésének feltételei:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ellenszolgáltatást Ajánlatkérő havonként, a nyertes Ajánlattevő szerződésszerűen kiállított számlája alapján, a
Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdésének figyelembe vételével, átutalással fizeti meg.
Fizetési határidő a számla kiállításától számított 30 nap. Az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás megfizetésével
kapcsolatban hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseire.
Az ellenszolgáltatás megfizetésével és a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési
dokumentumok részét 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
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

85

Dátum: 2022/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § (1) bekezdés,
továbbá (1b) és (1c) pontja, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint
történik. A jegyzőkönyvet az Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az
ajánlattevők részére megküldi.
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”) a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban előírtak szerint biztosítja. AK a Kbt. 71.§ (6)
bekezdésmásodik mondatával kapcsolatban jelzi, nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással
az ajánlattevő(„AT”) az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
2) AK az általa megküldeni kívánt dokumentumokat elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljáráshoz
rendelten a közbeszerzési dokumentumok („KD”) között a www.ekr.gov.hu címen.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja, Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a
Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
4) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti
információkat.
5) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni
kell az AT és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult
hatályos aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának (Ctv. 9. §-a) egyszerű másolati példányát.
Nem magyar letelepedésű szervezet esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a
cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot kell csatolni egyszerű másolatban. Ha az ajánlatban
csatolt nyilatkozato(ka)t nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az erre vonatkozó, a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást is csatolni kell. Az EKR-ben történő nyilatkozattételre és
a közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolására bevonásra kerülő szervezetek részéről történő
meghatalmazásra a Kbt. 35. § (2a) és 65. § (12) bekezdései irányadók.
6) Az ajánlatot AT-nek Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a KD-ban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.
7) Az ajánlat az EKR felületen keresztül elektronikus nyújtható be az ajánlattételi határidő lejártáig. Az
ajánlat összeállítására és benyújtására a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.-ben és a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "EKR rendelet") rendelkezései irányadók.
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8) Az ajánlatok magyar nyelven nyújthatók be. Ennek megfelelően a benyújtott nem magyar nyelvű
dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. AK a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja.
9) AK a III.1.1) és III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelményt és annak előírt igazolási módját a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg.
10) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
11) FAKSZ: dr. Perczel Zsófia (lajstromszám: 00174).
12) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100.
13) A módszer(ek) meghatározása, amellyel AK megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: Mindkét
értékelési szempont esetén a legelőnyösebb ajánlat 100 pontot kap, a többi ajánlat pedig a fordított
arányosítás módszerével kap pontot. Részletek a KD-ban.
(Karakterkorlátra tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában
foglaltak szerint.
(Folytatás VI.3) pontból:)
14) A nyertes AT által megajánlott hulladék beszállításra kijelölt telephelynek legkésőbb a szerződés
megkötésére rendelkeznie kell legalább 28.800 tonna/év 20 03 01 azonosító kódú hulladék (megnevezés:
Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is) telephelyen történő gyűjtésére és
a 43/2016. (VI.28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási
műveletek felsorolásáról alapján annak a hasznosítási művelettel történő hasznosítására vonatkozó,
érvényes szakhatósági engedéllyel. A szakhatósági engedélynek szerződés megkötésére és a szerződés
időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia és havi minimum 2400 tonna átvételét kell
dokumentáltan biztosítania. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy ha a megajánlott hulladék beszállításra
kijelölt telephely a fentiek szerinti szakhatósági engedéllyel a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik,
az a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a nyertes AT szerződéskötéstől történő visszalépésének minősül.
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15) A nyertes AT által megajánlott hulladék beszállításra kijelölt telephelynek legkésőbb a szerződés
megkötésére rendelkeznie kell legalább 1 db minimum 30 tonnás hitelesített hídmérleggel, mely által
kiadott dokumentum (mérlegjegy) a szerződő felek közötti elszámolás alapját fogja szolgálni. Ha a
megajánlott hulladék beszállításra kijelölt telephely a jelen pontban foglalt hídmérleggel a szerződéskötés
időpontjára nem rendelkezik, az a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a nyertes AT szerződéskötéstől történő
visszalépésének minősül.
16) A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A kevert települési hulladék alkalmanként egy-egy
szállítójárművel kerül beszállításra. Ezen hulladékokat egységesen kell hasznosítani, azaz a beszállítást
megelőzően a hulladékot semmilyen kezelésnek nem kell megelőznie, ezért nem lehetséges a beszerzés
részekre történő megbontása, az egy műszaki-gazdasági egységet képez.
17) AK nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve nem
követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése
érdekében.
18) Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.
19) Előzetes piaci konzultáció EKR azonosítója: EKR000627762022
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:
2022/05/16 (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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Kapuvár Városi Önkormányzat (9866/2022)
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: Kapuvár Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728025208
Postai cím: Fő Tér 1
Város: Kapuvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsodi Tamás Címzetes Főjegyző
Telefon: +36 96596007
E-mail: varfejleszt@kapuvar.hu
Fax: +36 96596005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kapuvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kapuvar.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000644172022/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/EKR000644172022/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: Eszközbeszerzés Bentlakásos Idősek Otthona
Hivatkozási szám: EKR000644172022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

39100000-3

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
BM egyedi költségvetési támogatással megvalósuló „Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem” projekttel
kapcsolatos eszközök beszerzése:
1. Rész Orvostechnikai eszközök beszerzése:
- Rollátor 2 db
- Járókeret 2 db
- Ágyneműkiosztó kocsi 2 db
- Biztonsági kapaszkodó 15 db
- Paraván 1 db
- Kádlift 1 db
- Betegfürdető szék háttámlával 5 db
2. rész Konyhatechnológiai eszközök beszerzése
- Fali kézmosó térdkapcsolóval 1 db
- Rozsdamenetes kétmedencés mosogató 1 db
- Asztali csaptelep fekete orvosi karral és kifolyóval 1 db
- Rozsdamentes előkészítő asztal 1 db
- Rozsdamentes előkészítő asztal 1 db
- Pult alá helyezhető hűtő 1 db
- Tányérmosogató kosár 2 db
- univerzális kosár 2 db
- tálcamosó kosár 2 db
- pohármosogató kosár 2 db
- huzalpolc hűtőszekrénybe 4 db
3. Rész bútorok beszerzése:
- Hosszúajtós öltözőszekrény 4 rekesszel 4 db
- Öltözőpad 1 db
- Íróasztal 3 db
- Íróasztal 1 db
- Íróasztal 1 db
- Tolóajtós zárható szekrény 1 db
- Irodai konténer 8 db
- Irodai polcos szekrény 3 db
- Irodai polcos szekrény 1 db
- Kanapéágy 1 db
- Kanapé 1 db
- Nővérpult 1 db
- Sarok íróasztal 1 db
- Tárgyalósztal 1 db
- Karfás tárgyalószék 12 db
- Szék (fizikóba) 3 db
- Tömör fa magasított ágykeret 21 db
- Éjjeli szekrény 21 db
- Ruhásszekrény 20 db
- Fürdőszobai gurulós tároló szekrény 20
- Dohányzó asztal 4 db
- Fotel 22 db
- Komód 20 db

90

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

- Függönytartó karnis 1 soros 24 db
- Kanapé 2 db
- Kanapé 2 db
- Forgószék 4 db
- Polcos szekrény 8 db
- Polcos szekrény 2 db
- Étkező asztal 1 db
- Étkezőszék karfa nélkül 4 db
- Lehajtható fali asztal 2 db
- Étkező asztal 1 db
- Étkezőszék 8 db
- Falra szerelhető ruhafogas 25 db
- Salgópolc 1 db
- Salgópolc 9 db
- Fali kisrekeszes értékmegőrző szekrény 2 db
- Kulcstároló szekrény 2 db
- Leesésgátló korlát 6 db
- Kerti asztal 5 db
- Kerti szék 24 db
- Szék 20 db
4. Rész Textíliák beszerzése:
- Fényáteresztő Függöny 26 db
- Lepedő 75 db
- Paplan huzat 75 db
- Párna huzat 75 db
- Kispárna huzat 75 db
5. Rész Elektronikai eszközök beszerzése:
- Hűtőszekrény 10 db
- Asztali számítógép irodai felhasználásra 4 db
- Monitor 4 db
- Egér és billentyűzet 5 db
- Operációs rendszer 5 db
- Irodai szoftvercsomag 5 db
- Laptop 1 db
- Lézer nyomtató, fénymásoló, szkennelő 1 db
- Lézer nyomtató 2 db
- Televízió 10 db
- Falikonzol Tv részére 10 db.
- Éjjeli lámpa asztalra 21 db.
- Mobiltelefon 2 db
6. Rész Konténer és tárolók beszerzése:
- Konténer épület 1 db
- Kerti tároló 2 db
- Kerti pavilon 1 db
7. Rész Napelemek beszerzése:
- Napelem 150 db
- Inverter 2 db
- Tartószerkezet 1 db
- Szolár kábel 500 m
- Mhk vezeték 100 m
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- Kábel 50 m
- AC elosztó 1 db
- DC elosztó 2 db
- Segédanyagok 50 db
8. Rész Gépjármű beszerzése
- Kisbusz 1 db
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: a műszaki leírás
nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági
szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Amennyiben a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal
egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők
eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
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: Orvostechnikai eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9330 Kapuvár, Iskola utca 25-27.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BM egyedi költségvetési támogatással megvalósuló „Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem” projekttel
kapcsolatos Orvostechnikai eszközök beszerzése:
- Rollátor 2 db: 4 kerekű, állítható magasságú fékes rollátor;ül éssel, kosárral, alkartartóval felszerelve; két funkciós
fékek, melyekkel a rögzítés is lehetséges; kerekek átmérője legfeljebb 20 cm; ülés mérete: min. 38x16 cm; a
magasság 78-90 cm között állítható;anyaga: acél;
- Járókeret 2 db: Az előre haladás érdekében lépegető mozgásra képes (2 fajta lépésre: hosszúra és
rövidre)Könnyen összecsukható Kényelmes fogantyúk Magassága állítható Magasság állíthatósága: 78 - 96 cm
Minimum szélesség x mélység: 47 x 46 cm Súly: 2 - 4 kg Terhelhetőség: min. 100 kg
- Ágyneműkiosztó kocsi 2 db: a termék vázszerkezete hegesztett acél zártidom és cső; az ágyneműtartó polcok
bútorlapból; Két tárolózsákkal rendelkezik a használt ágynemű összegyűjtésére. A mozgatás négy önbeálló
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kerék segítségével történik, melyből kettő fékezhető. A termék elektrosztatikus porszórással felületkezelt. méret:
(hxszxm) min 122x47x108 cm
- Biztonsági kapaszkodó 15 db: biztonsági kapaszkodó zuhanyzóba; falra rögzíthető, felfúrással; mérete: 47-52 cm
hosszú, anyaga: rozsdamentes fém
- Paraván 1 db: Min. 3 részes, görgős, Alumínium vagy krómozott váz, Mosható, világos színű PVC borítás, Panelek
mérete: min hossz: 55 cm, min magasság 170 cm
- Kádlift 1 db: a kád aljától 6 cm-re leengedhető, így az ülőfelület nagysága: 6-48 cm; távirányítóval működtethető;
tapadókoronggal rögzíthető a kád aljához; a lift ülőfelületének leengedését követően a háttámla 50 fokig
hátrahajtható elektromosan; kádlift alapjának mérete: 30,5x55,5 cm
- Betegfürdető szék háttámlával 5 db: Könnyű korrózióálló alumínium váz, Tapadókorongos stabil lábak, Állítható
magasság, Ülőfelületen vízelvezető lyukak; Méret: min. (hxszxm) 49x40x74÷97 cm , ülőfelület mérete: min.
(hxszxm) 49x29x45÷62 cm
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e.) pontját.
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Az ajánlatkérő jelen eljárás során a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési
szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérői igényeknek valamely konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását adott
esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A legalacsonyabb ár kiválasztásának értékelési szempontja mint bírálati szempont azért került így
meghatározásra, mert a kózbeszerzés tárgyával, valamint a kózbeszerzési eljárás eredményeként
megkótendó szerzódéssel kapcsolatos lényeges feltételek egyértelmúen, pontosan meghatározottak,
valamint a specifikációban foglaltaknak megfelelő termékek teljesítik ajánlatkérő valamennyi ezen termékekkel
szembeni elvárását, Ajánlatkérónek nincsenek az általa meghatározott minimumszintet meghaladó
minóségi elvárásai, számára az ár a legfontosabb, legmeghatározóbb tényezó.
II.2.1)
Elnevezés: Konyhatechnológiai eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39141000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9330 Kapuvár, Iskola utca 25-27.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BM egyedi költségvetési támogatással megvalósuló „Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem” projekttel
kapcsolatos Konyhatechnológiai eszközök beszerzése:
- Fali kézmosó térdkapcsolóval 1 db: Fali kézmosó térdkapcsolóval és kifolyóval, magasított hátlappal, mélyhúzott
medence, beépített tartókonzol, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó
szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2"", anyaga: rozsdamentes acél – STEFINOX S101,
mérete: 40x33,5x59,5cm
- Rozsdamenetes kétmedencés mosogató 1 db: Jobb oldali csepegtetővel, alsó polccal, hátsó 10cm-es
dobozos felhajtással. Anyaga: rozsdamentes acél:1.4301, Lemezvastagság 1,2 mm. Mérete: 135x60x90/100cm.
(90cm a munkalap magassága /100 cm felhajtással együtt ). Medencék mérete 40x40x25cm. Medencék előtt
medencetakaró lemezzel. Fedlapon csaptelep furattal. Lábak: 40x40 mm rozsdamentes zártszelvény, szintezhető
műanyag betétekkel.
- Asztali csaptelep fekete orvosi karral és kifolyóval 1 db: Bekötés: 1/2˝, súly: 1,15 kg, maximum kapacitás 3 bar
nyomáson: 15 liter/perc, maximális üzemi nyomás: 5 bar; rögzítési furat: min./max. d. 35-37 mm
- Rozsdamentes előkészítő asztal 1 db: Sík fedlappal, bal oldalon 10cm-es dobozos felhajtással, jobb oldalon
hulladékledobó nyílással, gumigyűrűvel. Anyaga:rozsdamentes acél:1.4301, Lemezvastagság 1,2 mm, Mérete:
177x65x90/100cm, Lábak: 40x40 mm rozsdamentes zártszelvény, szintezhető műanyag betétekkel
- Rozsdamentes előkészítő asztal 1 db: Alsó polccal, hátsó és bal oldali 10cm-es dobozos felhajtással.
Anyaga:rozsdamentes acél:1.4301, Lemezvastagság 1,2 mm, Mérete: 80x70x90/100cm. Lábak: 40x40 mm
rozsdamentes zártszelvény, szintezhető műanyag betétekkel
- Pult alá helyezhető hűtő 1 db: Bruttó 171 literes pult alá helyezhető hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer;
zárható HardLine teli ajtó; belső, oldalsó világítás; hűtési tartomány: +1/+15°C között; mechanikus vezérlés;
digitális hőmérsékletkijelzés; kívül szürke színű porszórt acél burkolat; fekete színű, levehető fedlap: H=819 mm;
rozsdamentes acél ajtó; egy darabból készült, hőformázott polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 3 db fehér
színű védőbevonatos acél rácspolc; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés méret:600x600x850
mm
- tányérmosogató kosár 2 db: Vegyszerekkel szemben ellenálló műanyag mosogatógép kosár; kosár mérete:
50x50 cm
- univerzális kosár 2 db: Vegyszerekkel szemben ellenálló műanyag mosogatógép kosár; kosár mérete 50x50 cm
- tálcamosó kosár 2 db: Vegyszerekkel szemben ellenálló műanyag mosogatógép kosár; kosár mérete: 50x50 cm
- pohármosogató kosár 2 db: Vegyszerekkel szemben ellenálló műanyag mosogatógép kosár; kosár mérete: 40x40
cm
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- huzalpolc hűtőszekrénybe 4 db: Vegyszerekkel szemben ellenálló huzalpolc hűtőszekrénybe; kosár mérete:
GN2/1
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e.) pontját.
Az ajánlatkérő jelen eljárás során a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési
szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérői igényeknek valamely konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását adott
esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A legalacsonyabb ár kiválasztásának értékelési szempontja mint bírálati szempont azért került így
meghatározásra, mert a kózbeszerzés tárgyával, valamint a kózbeszerzési eljárás eredményeként
megkótendó szerzódéssel kapcsolatos lényeges feltételek egyértelmúen, pontosan meghatározottak,
valamint a specifikációban foglaltaknak megfelelő termékek teljesítik ajánlatkérő valamennyi ezen termékekkel
szembeni elvárását, Ajánlatkérónek nincsenek az általa meghatározott minimumszintet meghaladó
minóségi elvárásai, számára az ár a legfontosabb, legmeghatározóbb tényezó.
II.2.1)
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Elnevezés: Bútorok beszerzése
Rész száma: 3
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 fő helyszíne: 9330 Kapuvár, Iskola utca 25-27.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BM egyedi költségvetési támogatással megvalósuló „Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem” projekttel
kapcsolatos bútorok beszerzése:
- Hosszúajtós öltözőszekrény 4 rekesszel 4 db: Méret min. 178*48*118 cm - max. 180 x 50x 120 cm Rekeszenként
beépített ruhaakasztó rúddal, polccal és kabátakasztó kampóval, Perforált ajtós, intenzív szellőzés, biztonságosan
visszahajtott élek, névtáblatartó, Törülköző- és esenyőtartóval ellátott ajtókkal, Minden rekesz egyedi biztonsági
zárral (két kulccsal) szerelt alapfelszereltségben, Könnyen tisztítható, peremmentes polcok Anyaga: 1. osztályú
acéllemez
- Öltözőpad 1 db: Az ülőlap I. osztályú natúr lakkozott fenyőléc, porfestett acéllábak. Súly max. 17 kg, Méret
200*33*45 cm.
- Íróasztal 3 db: irodai íróasztal (laplábas) méret: 120*50*79 cm, asztallap és lapláb: 28 mm-es laminált bútorlap, 2
mm-es ABS élzárással szín: világos sonoma tölgy.
- Íróasztal 1 db: irodai íróasztal (laplábas)méret: 160*75*90 cm, asztallap és lapláb: 28 mm-es laminált bútorlap, 2
mm-es ABS élzárással szín: világos sonoma tölgy
- Íróasztal 1 db: irodai íróasztal (laplábas) méret: 140*75*90 cm, asztallap és lapláb: 28 mm-es laminált bútorlap, 2
mm-es ABS élzárással szín: világos sonoma tölgy
- Tolóajtós zárható szekrény 1 db: méret: 114*100*40 cm Anyag: tető és fenék 28 mm-es laminált bútorlap, 2 mmes ABS élzárással, oldalak: 18 mm-es laminált bútorlap, 1 mm-es ABS élzárással, hátfal: 8 mm-es laminált forgácslap
szín: világos sonoma tölgy
- Irodai konténer 8 db: Zárható, 3 fiókos konténer íróasztalhoz. méret: min. 48*41*55 max. 51*43*57 cm
anyaga: fa szín: világos sonoma tölgy
- Irodai polcos szekrény 3 db: 2 részes; zárható kivitelben. méretre gyártott: alsó rész: 81*40*155 cm; felső rész:
88*40*77 cm Anyag: tető és fenék 28 mm-es laminált bútorlap, 2 mm-es ABS élzárással, oldalak: 18 mm-es
laminált bútorlap, 1 mm-es ABS élzárással, hátfal: 8-10 mm-es laminált forgácslap szín: világos sonoma tölgy,
fenékre szerelhetõ, alaphelyzetben 28 mm magas állítható lábakkal (5-7 cm között)
- Irodai polcos szekrény 1 db: 1 részes; zárható kivitelbenm éret: 811*404*1552 mm Anyag: tető és fenék 28 mmes laminált bútorlap, 2 mm-es ABS élzárással, oldalak: 18 mm-es laminált bútorlap, 1 mm-es ABS élzárással, hátfal:
7,5-8,5 mm-es laminált forgácslap szín: világos sonoma tölgy fenékre szerelhetõ, alaphelyzetben 28 mm magas
állítható lábakkal (5-7 cm között)
- Kanapéágy 1 db: alvás funkcióval ágyneműtartó nélküli kivitelben; kanapé funkcióban az ágy mérete min.
91*196*98 cm; ülésmagasság 39 cm; alvás funkcióban a hálóterület szélessége: min. 123 cm; hálóterület hossza:
min. 196 cm; anyaga: kárpit és öko bőr; szín: világosszürke és fehér; lábak: fémes
- Kanapé 1 db: Három személyes kanapé Mérete: min. 178*71*69 cm; max. 180*75*70 cm ülésmagasság:43 cm;
korpusz:MDF, lábak: acél anyaga:kárpit; szín: világosszürke
- Nővérpult 1 db: Egyedi gyártású elől teljesen zárt ívelt sarok nővérpult; hossza tengelyben: 207,5 cm és 230 cm,
belső szöge: 94°, R=100 cm-ben ívelt; felső pult ma-mé: 120 cm-25 cm; alsó pult ma-mé: 80 cm-60 cm, 28 mm-es
laminált bútorlap, 2 mm-es ABS élzárással; szín: világos sonoma tölgy
- Sarok íróasztal 1 db: L alakú sarok íróasztal méret: 160*140*74,5 cm balos, asztallap és lapláb: 28 mm-es laminált
bútorlap, 2 mm-es ABS élzárással szín: világos sonoma tölgy
- Tárgyalósztal 1 db: L alakú sarok írósztalhoz csatolt tárgyalósztal; méret 151*76*71 cm; asztallap és lapláb 28
mm-es laminált bútorlap, 2 mm-es ABS élzárással; szín világos sonoma tölgy
- Karfás tárgyalószék 12 db: Karfás, rakásolható tárgyalószék; méret 50*44*83 cm; kárpit: szövet fekete vagy szürke
színben; váz szerkezet : fém; teherbírás min 110 kg
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- Szék (fizikóba) 3 db: Műanyag ülő és háttámla, fém váz, türkiz ülő és háttámla, fekete váz. Súly 4-5 kg Teherbírás
min. 110 kg Ülésmagasság 47 cm Méret 45* 40* 78 cm
- Tömör fa magasított ágykeret 21 db: Tömör natur bükk ágykeret emelt fejvéggel 4 db alátakarítható magasított
lábbal, magas fekvőfelülettel (60 cm). Vizes bázisú lakk felületkezeléssel, natúr színben. Erősített matracráccsal,
matrac nélküli magasság 50 cm Méretre gyártott méret: 206 x 92 x 50 cm
- Éjjeli szekrény 21 db: Univerzális jobbos-balos használati lehetőség, felül mindkét oldalra kihúzható fiókkal,
alul 2 tele ajtós mind két oldalra nyitható polcos szekrényrésszel. Az asztallap 16 mm vtg. lécbetétes bútorlap, 2
hosszú élen ütköző léccel ellátva, a ráhelyezett tárgyak lecsúszásának megakadályozására. Mobil görgős kivitel,
4 db görgővel, melyből 2 db fékezhető. Fix magasságú kihajtható asztallappal. Bútorlap szín: bükk dekor Méretre
gyártott méret: 51x42x82 cm
- Ruhásszekrény 20 db: Méretre gyártott méret: 80x50x176 cm. Anyaga 18 mm-es laminált faforgácslap, bükk
színben, színazonos ABS élzárással. Élzárás: Front elemek 2 mm-es, egyéb helyeken 0,4 mm-es ABS. Osztott belső
térben akasztós, polcos és 2 fiókos elrendezéssel. Az ajtók kulccsal zárhatók.
- Fürdőszobai gurulós tároló szekrény 20 db: Gurulós tároló szekrény, Négy görgővel, amelyből Két görgő
rögzíthető,.
A szekrény tetején nyitott, osztott rekesz található. Két fémcsúszós fiók. Méretre gyártott méret: 30x88x30 cm;
Anyaga: melaminbevonatú MDF korpusz, fém korlát, műanyag görgők szín: fehér Teherbírás: Felső nyitott osztott
rekesz min. 8 kg mLapos fiók min. 5 kg Magas fiók min. 8 kg
- Dohányzó asztal 4 db: Sonoma tölgy szín, dohányzó asztal, köztes polccal. Munkalap: LMDP (laminált) Lábak:
LMDP (laminált) Méretre gyártott mérete: 560 x 1150 x 455 mm
- Fotel 22 db: Taupe textilbőr borítású héj alakú fotel. Szélesség: 66 cm Mélység: 65 cmMagasság: 77 cm Anyag:
textil-bőr Nettó súly: 12-17 kg
- Komód 20 db: Fiókos komód méretre gyártott méretben: 100 x 43.5 x 91 cm; 4 fiókkal ami középen helyezkedik el
és 2 ajtóval az oldalán. "Soft Close" mechanizmusok. Anyaga: 16 mm-es forgácslap-szerkezet, 0,45 mm-es ABS él,
Bükk színben.
- Függönytartó karnis 1 soros 24 db: Tölgy színű előlappal egy szálban. jellege: alumínium előlapos előlap
magassága: 40 mm színe: tölgy elhelyezése: mennyezetre vagy oldalfalra is rögzíthető, végzáró, sínenként 10 cmenként szemes csúszka, csúszkánként kampó, 2 pár végrögzítő (stop csúszka) Méretek: 1 db 110*4 cm;1 db 120*4
cm; 1 db 255*4 cm; 1 db 260*4 cm; 3 db 270*4 cm; 1 db 280*4 cm; 1 db 375*4 cm; 3 db 290*4 cm; 3 db 300*4 cm; 9
db 220*4 cm.
- Kanapé 2 db: Sarok ülőgarnitúra; Üléspárna mélység: 52 cm Alvás funkció: nélkül Anyaga : szürke kárpit+ fekete
öko bőr Szín: szürke-fekete Méret 210*80*190 cm
- Kanapé 2 db: Sarok ülőgarnitúra; Üléspárna mélység: 61 cm Alvás funkció: nélkül Anyaga : szürke kárpit+ fehér
öko bőr Szín: szürke-fehér Méret 270*98*290 cm
Folytatás 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 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: 65
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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:
*Folytatás a II.2.4) ponthoz:
- Forgószék 4 db: Ergonomikus irodai szék magas háttámlával, deréktámasszal.Magassága állítható, 5 kerékkel
ellátott kivitel. Háttámlája hálós szövettel van ellátva. Beépített deréktámasz . Magas háttámla, háló + szövet
kárpitozás, fejtámla, deréktámasz, párnázott kartámasz, krómozott keret, magasság gázlifttel állítható, 350 mmes krómozott lábak. Szín: szürke vagy fekete. Magasság: 117-127 cm Ülés szélessége: 51 cm Ülés mélysége: 49 cm
Háttámla szélessége: 49 cm Háttámla magassága: 72 cm Teherbírás: min. 110 kg
- Polcos szekrény 8 db: Nyitott polcos szekrény Méretre gyártott méret: 197x34x60 cm
Sonoma tölgy színben. A hátfal és a korpusz is 18 mm-es laminált lappal Anyaga laminált faforgácslap. 4 db polc
- Polcos szekrény 2 db: Nyitott sarok polcos szekrény Méretre gyártott méret: 197 x 340 x60 cm
Sonoma tölgy színben. A hátfal és a korpusz is 18 mm-es laminált lappal Anyaga laminált faforgácslap; 4 db polc
- Étkező asztal 1 db: 40x2 mm acél cső lábszerkezet, 20x40x2 mm-es zártszelvény keret az asztallap alatt,
elektorsztatikus porszórással felületkezelve asztallap 25 mm vtg, laminált bútorlap min 2 mm ABS színazonos
élzárás; Asztallap szín: bükk, világos szürke Méret 120 x 75 x 80 cm
- Étkezőszék karfa nélkül 4 db: Szék, natúr színű bükkfa palásttal és krómozott vagy feketére szinterezett
szerkezettel. Rakásolható, közületi szék, Catas minősítéssel.Méret 54x54x80 cm
- Lehajtható fali asztal 2 db: falra szerelhetó, lehajtható fali asztal; Méretek nyitott állapotban: 100 x 60 x 56 cm (Ho
x Szé x Ma); asztallap vastagsága: 1,8-2 cm; szín: fehér; anyaga: laminált bútorlap
- Étkező asztal 1 db: Anyag: Fém lábak és fa asztallap Forma: Szögletes asztal Lábak száma: 4; Lábforma: Szögletes;
asztallap vastagsága: 4 cm Méret: 180x76x90 cm; szín: láb fekete, asztallap tölgy
- Étkezőszék 8 db: Keményfából készült vázszerkezet; karfa nélküli; magas háttámlával; méret: 47x56x95 cm,
ülésmagasság: 48 cm; szín: vilásgosszürke szövet és sötétbarna pác; anyaga: szövet és fa
- Falra szerelhető ruhafogas 25 db: Falra szerelhető fogas, a kihajtható nikkel akasztók visszahajthatók; akasztó
terhelhetősége: min. 2 kg/akasztó; anyaga: lakkozott tömör fa, acél; mérete: min. 48*7*2 cm; max 51*8*3 cm
akasztók száma: 5 db
- Salgópolc 1 db: nagyteherbírású polc; méret: 104*42*200 cm 5 polcos; polconkénti terherbírás: min. 150 kg/polc;
acél állvány, acélpolcokkal; egyszerű csavarmantes összeillesztés
- Salgópolc 9 db: nagyteherbírású polc; méret: 108*42*200 cm 5 polcos; polconkénti terherbírás: min. 150 kg/polc;
acél állvány, acélpolcokkal;egyszerű csavarmantes összeillesztés
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- Fali kisrekeszes értékmegőrző szekrény 2 db: 25 rekeszes értékmegőrző szekrény; Anyaga: acéllemez; szín:
világosszürke porszórt; biztonsági zárral ellátott 2 kulcs/rekesz; szekrényméret: 100x20x72 cm; rekeszméret:
14x20x20 cm
- Kulcstároló szekrény 2 db: kulcstároló szekrény 50 db kulcs számára;a nyag: acéllemez; szín: fehér; galvanizált
kulcstartó kampók; méret: 38x8x55 cm biztonsági zár 2 db kulccsal
- Leesésgátló korlát 6 db: egyedi gyártású, ágykeretre mobilisan rögzíthető leesésgátló korlát; 2 cm vastagságú
ágykeretre méretezve; méret: 100x6x46 cm anyag: fa szín: bükk
- Kerti asztal 5 db: Könnyen tisztítható kerti étkezőasztal; mérete: 90x150x72 cm; szín: antracit; maximális
terhelhetőség: 65 kg; anyaga: műanyag asztallap anyagvastagsága min: 2,5 mm
- Kerti szék 24 db: Könnyen tisztítható kerti szék; mérete: 54 cm széles, 82 cm magas; szín: antracit; maximális
terhelhetőség: 120 kg; anyaga: műanyag lábforma: kerek cső
- Szék 20 db: Fémvázas, rakásolható kerti szék; A szék huzata szintetikus szálból készült, antracit színű;
váza porszórt és szintén antracit színű; Mérete: min. 54x92x73cm; Ülés mélysége: min 42cm; max. terhelhetőség:
120 kg.
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e.) pontját.
Az ajánlatkérő jelen eljárás során a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési
szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérői igényeknek valamely konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását adott
esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A legalacsonyabb ár kiválasztásának értékelési szempontja mint bírálati szempont azért került így
meghatározásra, mert a kózbeszerzés tárgyával, valamint a kózbeszerzési eljárás eredményeként
megkótendó szerzódéssel kapcsolatos lényeges feltételek egyértelmúen, pontosan meghatározottak,
valamint a specifikációban foglaltaknak megfelelő termékek teljesítik ajánlatkérő valamennyi ezen termékekkel
szembeni elvárását, Ajánlatkérónek nincsenek az általa meghatározott minimumszintet meghaladó
minóségi elvárásai, számára az ár a legfontosabb, legmeghatározóbb tényezó.
II.2.1)
Elnevezés: Textíliák beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39500000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9330 Kapuvár, Iskola utca 25-27.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BM egyedi költségvetési támogatással megvalósuló „Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem” projekttel
kapcsolatos Textíliák beszerzése:
- Fényáteresztő Függöny 26 db: Voile anyagból az aljába bevarott nehezítő zsinórral. 2x-es ráncolószalaggal
ellátva. Könnyen kezelhető és mosható.
Készrevarrt méret (szélesség x magasság):
- 1 db 510x165 cm
- 2 db 260x240 cm
- 1 db 220x260 cm
- 2 db 540x180 cm
- 1 db 420x270 cm
- 1 db 540x270 cm
- 3 db 580x270 cm
- 1 db 560x270 cm
- 1 db 750x270 cm
- 1 db 600x175 cm
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- 1 db 440x175 cm
- 2 db 600x255 cm
- 8 db 440x255 cm
- 1 db 240x250 cm
- Lepedő 75 db: Pamut, gumis lepedő 100% pamutból. Szín: fehér Méret 1400*2000 mm
- Paplan huzat 75 db: Pamut paplan huzat, 100% pamutból. zipzáras megoldással. Szín: fehér Méret 1400*2000
mm
- Párna huzat 75 db: Pamut nagypárna huzat, 100% pamutból. zipzáras megoldással. Szín: fehér
Méret 700*900 mm
- Kispárna huzat 75 db: Pamut kispárna huzat, 100% pamutból. zipzáras megoldással. Szín: fehér Méret 500*400
mm
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e.) pontját.
Az ajánlatkérő jelen eljárás során a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési
szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérői igényeknek valamely konkrétan meghatározott minőségi és
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műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását adott
esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A legalacsonyabb ár kiválasztásának értékelési szempontja mint bírálati szempont azért került így
meghatározásra, mert a kózbeszerzés tárgyával, valamint a kózbeszerzési eljárás eredményeként
megkótendó szerzódéssel kapcsolatos lényeges feltételek egyértelmúen, pontosan meghatározottak,
valamint a specifikációban foglaltaknak megfelelő termékek teljesítik ajánlatkérő valamennyi ezen termékekkel
szembeni elvárását, Ajánlatkérónek nincsenek az általa meghatározott minimumszintet meghaladó
minóségi elvárásai, számára az ár a legfontosabb, legmeghatározóbb tényezó.
II.2.1)
Elnevezés: Elektronikai eszközök beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

32000000-3

További tárgyak:
30100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9330 Kapuvár, Iskola utca 25-27.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BM egyedi költségvetési támogatással megvalósuló „Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem” projekttel
kapcsolatos Elektronikai eszközök beszerzése:
- Hűtőszekrény 10 db: 1 polc 2 rekesz; hűtőajtóban, Fagyasztó nettó űrtartalma: 5 l
Energia osztály: A + Éves energiafogyasztás: max.102 kWh Hűtő nettó űrtartalma: min. 38 l Klímaosztály: ST, N
Zajszint: 40-42 dB Szín: fehér Maximális méretek: (ma x szé x mé) 51,5 x 45 x 47cm
- Asztali számítógép irodai felhasználásra 4 db: Processzor: Intel Core i5; Memória: 8GB DDR4 RAM, Adattároló:
250GB SSD, Csatlakozók: USB, HDMI
- Monitor 4 db: Kijelző mérete: 23,8"; Kijelző típus: LED, Panel típus: IPS, Kijelző felbontás: 1920x1080, Kijelző
képarány: 16:9
- Egér és billentyűzet 5 db: technológia: vezeték nélküli ; vevő felülete: USB Windows Vista®, Windows® XP,
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Chrome OS™ kompatibilis billentyűzet: magyar
- Operációs rendszer 5 db: Windows 11 Pro 64 bit HU
- Irodai szoftvercsomag 5 db: Office 2021 Home & Business, magyar
- Laptop 1 db: Intel Core i5 processzor, 8GB DDR4 RAM, 256GB M.2 SSD, magyar billentyűzet, HDMI, USB, 15,6"
FullHD
- Lézer nyomtató, fénymásoló, szkennelő 1 db: Multifunkciós, színes; szkennelési, fénymásolási lehetőség;
kétoldalas nyomtatás; Nyomtatási sebesség: min 33 lap/perc;
Maximális lapméret: A4; USB, LAN
- Lézer nyomtató 2 db: Lézernyomtató, fekete-fehér, kétoldalas nyomtatás;
Maximális lapméret:A4; sebesség: min 28 lap/perc; USB, LAN, Wi-fi
- Televízió 10 db: Felbontás: 1920 x 1080 pixel; Képernyű típusa: LED SMART TV rendszer; Szín: Fekete; Csatlakozók:
3x HDMI, 2x USB, RJ-45, 2x RF bemenet,Digitális audio kimenet (optikai), CI slot, Komponens bemenet;
Képernyőátló: 80-81 cm; Képernyőátló (col): 32 col Csatlakozók: HDMIx3, USBx2, LAN, Komponens bemenet
(Kompozittal megosztva), CI+ 1,4, WI-FI, Bluetooth,Digitális Audió kimenet (optikai); USB portok száma: legalább
2db; HDMI csatlakozók száma: 3; Jellemzők: Hangfal típusa: 2.0; Méretek: 82,9x437x736 mmSzínek: Fekete; USB
csatlakozás: Igen; WiFi: Igen
- Falikonzol Tv részére 10 db: 23“ - 55“ karos fali konzol,dönthető, forgatható. Dönthető ±20°-ban és forgatható fali
konzol. VESA 75x75 és 400x400 közötti szabványig. 30kg-ig terhelhető. Kábel rendszerezővel.
- Éjjeli lámpa asztalra 21 db: Szemkímélő 42 LED: 9 állítható fény kiválasztása: 3-fokozatú fényerő és 3 színű
színhőmérséklet-megvilágítási mód (14 sárga és 28 fehér LED)
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Rugalmas lámpa kar és robusztus bázis tengely: 180 ° -os és 90 ° Flexarm bázis tengelyen állítható be a kívánt szög.
Az integrált láb stabilizátor miatt az olvasólámpa alapja stabil marad a szög beállításakor. Egyszerű érintésvezérlés
és memória funkció: érzékeny érintésvezérléssel érhető el az egyszerű fényerő és a színhőmérséklet beállítása. A
memória funkció: a fényerő / színhőmérséklet-megvilágítási mód a következő bekapcsoláskor marad. Nincs UV
vagy IR sugárzás. Min 20 000 óra élettartam.
- Mobiltelefon 2 db: 5G okostelefon Operációs rendszer: Android Dual NanoSIM KIJELZŐ Kijelző mérete: 164 mm
(6.5" teljes téglalap) / 160.9 mm (6.3" lekerekített sarkok)Kijelző felbontása: FHD+ 1080x2400 px Színmélység: 16M
Super AMOLED technológia Fényerő: 800 nit TULAJDONSÁGOK Processzor sebesség: 2.4GHz / 1.8GHz Processzor
magok száma: 8 Memória: 6 GB Háttértár: legalább 128 GBHáttértár bővíthetőség: microSD 1 TB-ig Támogatott
videofelbontás: UHD 4K
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
(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: 65
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 alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e.) pontját.
Az ajánlatkérő jelen eljárás során a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési
szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérői igényeknek valamely konkrétan meghatározott minőségi és
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műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását adott
esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A legalacsonyabb ár kiválasztásának értékelési szempontja mint bírálati szempont azért került így
meghatározásra, mert a kózbeszerzés tárgyával, valamint a kózbeszerzési eljárás eredményeként
megkótendó szerzódéssel kapcsolatos lényeges feltételek egyértelmúen, pontosan meghatározottak,
valamint a specifikációban foglaltaknak megfelelő termékek teljesítik ajánlatkérő valamennyi ezen termékekkel
szembeni elvárását, Ajánlatkérónek nincsenek az általa meghatározott minimumszintet meghaladó
minóségi elvárásai, számára az ár a legfontosabb, legmeghatározóbb tényezó
II.2.1)
Elnevezés: Konténer és tárolók beszerzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44613000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9330 Kapuvár, Iskola utca 25-27.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BM egyedi költségvetési támogatással megvalósuló „Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem” projekttel
kapcsolatos Konténer és tárolók beszerzése:
- Konténer épület 1 db: külhosszúság: min. – max. 10980-11000 mm; külszélesség: min. – max. 3950-4000 mm;
belmagasság min. – max. 2450-2500 mm; a konténerépület 2 részre osztható legyen a csatolt alaprajz szerint;
vázszerkezet: hidegen hengerelt zártszelvény min. 3 mm vastagságú; szigetelés: - külső falazat vastagság min
100 mm szendvicspanel fehér-antracit színben, - tetőszigetelés min. 100 mm szendvicspanel, - padlószigetelés:
120 mm ásványgyapot+1 rtg. páratechnikai szigetelés+22 mm gipszrostlap lemez+1,5-2 mm PVC műanyag
padló; tetőfedés: min. 100 mm vastag szendvicspanel antracit színben; villamos csatlakozás kiépítésével; víz- és
szennyvíz csatlakozás kiépítésével; külső és belső nyílászárók: műanyag, kívül-belül fehér - RAL 9002 - színben;
nyílászáró méretek: 2 db kétszárnyú tömör+polikarbonát ajtólapos bejárati ajtó 200 x 200 cm és 1 db egyszárnyú
tömör ajtólapos, felülvilágítós bukó ablakkal (100/40) ellátott bejárati ajtó 100x240 cm méretben; 1 db belső
ajtó 100x210 méretben, 2 db egyszárnyú bukó-nyíló ablak 90 x 120 cm méretben, 1/3 víztiszta - 2/3 savmart
üvegezéssel; 1 db egyszárnyú bukó-nyíló ablak 60x60 cm méretben; falburkolat: mosható, tertőtleníthető
táblás falburkolat; helyiségek felszereltsége: 1 db 60 cm-es félporcelán mosdó, egykaros mosdócsapteleppel
(szerelvényekkel) felette 60 x 60 cm-es tükörrel, 1 db félporcelán WC csésze műanyag ülőkével; Elektromos
felszereltség: (burkolat alatt vezetve) 2 db egyes kapcsoló, 2 db váltókapcsoló és 2 db dupla dugalj, világítótestek
(min. 4 db)
A mobilház alapja beton, mely rendelkezésre áll a telepítéshez. A gépészeti alapszerelési felállások a helyszínen
meglévő fogadó lemezbetonban kialakításra kerültek; pozíciójuk a melléklet szerinti alaprajzi elrendezéshez
igazodik. A villamos közműcsatlakozási lehetőség az ingatlanon a konténer telepítési helyszíne melletti 1,5
méteren belül biztosított. A megajánlott árnak a szállítás, telepítés és a közművekre (víz, szennyvíz, villany) történő
csatlakozás teljes költségét is magában kell foglalnia.
- Kerti tároló 2 db: Külső méretek:
hosszúság: 305-319 cm
Magasság: 200-205 cm
Szélesség:335-340 cm
Anyaga: horganyzott acél
Ajtó mérete: 138x160 cm
Lemez vastagsága: 0,25-0,30 mm
Keret vastagsága: 0,60 mm
Lemez színe: antracit
tető teherbírása: 85-90 kg/m2
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Kerti tároló már meglévő beton talapzatra kerül elhelyezésre. A megajánlott árnak a szállítás, telepítés teljes
költségét is magában kell foglalnia.
- Kerti pavilon 1 db: A pavilon alumínium profiljaival és a törhetetlen 6mm-es üreges polikarbonát táblás tetővel.
A tető elegáns bronz árnyalatú és antracit színű a keret;
beépített szellőzőnyílás; sínekbe beépített kis akasztók az árnyékolónak; beépített vízelvezető rendszer;
Pavilon méretre gyártott méretei (H x Sz x M) (cm): 493,1 x 359,3 x 268,1
Pavilon alapterülete (m2): 17,7
Tartóoszlopok: 6
Vázszerkezet anyaga: robusztus alumínium profilok / rozsdásodás-mentes
Vázszerkezet színe: szürke (RAL 7016)
Lemezek anyaga (tető): többrétegű polikarbonát panel (6 mm)
Tető színe: bronz
Szélterhelés: min 90 km/ó
Hónyomás: min 75 kg/m2
Méretek/súly
Panelek méretre gyártott mérete (H x Sz x M): 179 x 76 x 11,5 cm
A pavilon már meglévő térkő talapzatra kerül elhelyezésre. A megajánlott árnak a szállítás, telepítés teljes
költségét is magában kell foglalnia.
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
(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: 85
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
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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 alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e.) pontját.
Az ajánlatkérő jelen eljárás során a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési
szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérői igényeknek valamely konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását adott
esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A legalacsonyabb ár kiválasztásának értékelési szempontja mint bírálati szempont azért került így
meghatározásra, mert a kózbeszerzés tárgyával, valamint a kózbeszerzési eljárás eredményeként
megkótendó szerzódéssel kapcsolatos lényeges feltételek egyértelmúen, pontosan meghatározottak,
valamint a specifikációban foglaltaknak megfelelő termékek teljesítik ajánlatkérő valamennyi ezen termékekkel
szembeni elvárását, Ajánlatkérónek nincsenek az általa meghatározott minimumszintet meghaladó
minóségi elvárásai, számára az ár a legfontosabb, legmeghatározóbb tényezó.
II.2.1)
Elnevezés: Napelemek beszerzése
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9330 Kapuvár, Iskola utca 25-27.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BM egyedi költségvetési támogatással megvalósuló „Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem” projekttel
kapcsolatos Napelemek beszerzése:
- Napelem 150 db: 375 W maximális teljesítéményű monokristályos napelem; maximális feszültség 34,6 V A
napelemek felszerelése, beüzemelése ajánlattevő feladata, az ajánlati árnak a felszerelés, beüzemelés teljes
költségét is magában kell foglalnia.
- Inverter 2 db: maximális DC feszültség 150 V; maximális DC teljesítmény 50 000 W; névleges AC feszülség
3x230/400 V; az inverter belső hibaáram relét tartalmaz
- Tartószerkezet 1 db: a 150 db napelem elhelyezéséhez szükséges tartószerkezet a csatolt PV HMKE kiviteli terv
alapján.
- Szolár kábel 500 m: a 150 db napelem elhelyezéséhez és az inverter összeköttetéshez szükséges szolárvezeték a
csatolt PV HMKE kiviteli terv alapján
- Mhk vezeték 100 m: a 150 db napelem elhelyezéséhez és az inverter összeköttetéshez szükséges 10 mm2 Z/S
Mkh vezeték a csatolt PV HMKE kiviteli terv alapján.
- Kábel 50 m: a 150 db napelem elhelyezéséhez és az inverter összeköttetéshez szükséges 5x16 mm2 YSLY kábel a
csatolt PV HMKE kiviteli terv alapján.
- AC elosztó 1 db: a 150 db napelem működtetéséhez szükséges váltakozóáramú elosztó a csatolt PV HMKE kiviteli
terv alapján.
- DC elosztó 2 db: a 150 db napelem működtetéséhez szükséges egyenáramú elosztó a csatolt PV HMKE kiviteli
terv alapján
- Segédanyagok 50 db: a 150 db napelem elhelyezéséhez és az inverter összeköttetéshez szükséges kapcsok,
csavarok, egyéb villanyszerelési segédanyagok a csatolt PV HMKE kiviteli terv alapján
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre
(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
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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: 85
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 alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e.) pontját.
Az ajánlatkérő jelen eljárás során a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési
szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérői igényeknek valamely konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását adott
esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A legalacsonyabb ár kiválasztásának értékelési szempontja mint bírálati szempont azért került így
meghatározásra, mert a kózbeszerzés tárgyával, valamint a kózbeszerzési eljárás eredményeként
megkótendó szerzódéssel kapcsolatos lényeges feltételek egyértelmúen, pontosan meghatározottak,
valamint a specifikációban foglaltaknak megfelelő termékek teljesítik ajánlatkérő valamennyi ezen termékekkel
szembeni elvárását, Ajánlatkérónek nincsenek az általa meghatározott minimumszintet meghaladó
minóségi elvárásai, számára az ár a legfontosabb, legmeghatározóbb tényezó.
II.2.1)
Elnevezés: Gépjármű beszerzése
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9330 Kapuvár, Iskola utca 25-27.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BM egyedi költségvetési támogatással megvalósuló „Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem” projekttel
kapcsolatos Gépjármű beszerzése:
- Kisbusz 1 db:
Motor lökettérfogata minimum 1950 ccm
Teljesítmény legalább: 120 kW/163 LE
Üzemanyag: dízel EURO6 ; Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 7,0-7,2
Szín: fekete; Kárpit: sötét árnyalatú (fekete);
Ajtók száma: legalább 4, ebből legalább kettő tolóajtó
Üzemanyag tartály térfogata minimum 57 liter zárható;
Teljes hossz: minimum 5100 mm, max 5300 mm; Keréktárcsa átmérő minimum 16”
ESP menetstabilizátor; ASR kipörgésgátló; ABS blokkolásgátló
ECO Start Stop funkció; CO2 optimalizált fékrendszer
Hegymeneti elindulást segítő asszisztens;
automata váltó; Indításgátló; Segédvezető oldalon légzsák
Vezető oldalon mellkas-medence légzsák; Vezető-és segédvezető oldalon függönylégzsák
Multifunkciós kormány megtett út számlálóval; Ülésrögzítés hátul gyorsrögzítéssel 2 üléssor számára
3 pontos biztonsági övek; Magasságban állítható fejtámlák minden ülésnél
Keréknyomás ellenőrző rendszer; Állítható magasságú vezetőülés
Ülések száma: 3+3+3 / 9 üléses kivitel, az első sorban lehajtható külső ülés
Teljes értékű pótkerék; Elektronikus központizár távirányítóval
Első elektromos ablakemelők; Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök
Belső levegő keringtetés; Rásegítő fűtés; Fűthető hátsó ablak ablaktörlővel
Hőszigetelt üvegezés körben; Sötétített üvegezés a hátsó üléssornál
Kalaptartó; TPO műanyagpadló az utastérben; Ködlámpa hátul
Félautomata klímaberendezés elől; Bluetooth kompatibilis USB csatlakozós autórádió telefonkihangosítóval
Tempomat
Félautomata klímaberendezés hátul
tolatókamera; Kétszemélyes kísérőülés;
kerekesszék rögzítés + alumínium rámpákkal
Az árnak tartalmazni kell továbbá: üzembe helyezés, forgalmi engedély+ törzskönyv; rendszám költségeit.
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
(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: 85
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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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 alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e.) pontját.
Az ajánlatkérő jelen eljárás során a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési
szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérői igényeknek valamely konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását adott
esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A legalacsonyabb ár kiválasztásának értékelési szempontja mint bírálati szempont azért került így
meghatározásra, mert a kózbeszerzés tárgyával, valamint a kózbeszerzési eljárás eredményeként
megkótendó szerzódéssel kapcsolatos lényeges feltételek egyértelmúen, pontosan meghatározottak,
valamint a specifikációban foglaltaknak megfelelő termékek teljesítik ajánlatkérő valamennyi ezen termékekkel
szembeni elvárását, Ajánlatkérónek nincsenek az általa meghatározott minimumszintet meghaladó
minóségi elvárásai, számára az ár a legfontosabb, legmeghatározóbb tényezó.
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 esetében:
Kizáró okok: 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: A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban:”Kr.”) 1.§ (1) alapján
ajánlattevőnek
ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumok
között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött
példányának
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös
ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi
meg.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a
”Kr.”
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8.§ és 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem
állását.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1)
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 azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt
az
ajánlattevő nyújtja be. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság
igazolásában
a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet
4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót,
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló
nyilatkozatot.
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: Valamennyi rész esetében:
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 egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
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.
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.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő
Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján valamennyi
pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás
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feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját,
- a pénzforgalmi számlán volt-e 15 napot meghaladó „sorbaállítás” (2009. évi LXXXV. tv 2. § 25. pont) az
ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban.
A számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatoknak a megszűnt számlákra is ki
kell terjednie. A pénzforgalmi számlák bármely, a megszűnés dátumát követő keltezésű nyilatkozattal is
igazolhatóak. A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (5) bekezdésének megfelelő irat benyújtására
Ajánlatkérő a Kbt.6 9. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész esetében:
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján
megállapítható, hogy valamelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától
visszafelé
számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében:
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 igazolása során elfogadja a 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, azaz a kapacitást rendelkezésre
bocsátó
szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. 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.
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.
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
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3 év (3x365 nap) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x 365 nap) belül megkezdett)
legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referencia(ák)
ismertetését, melynek 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 szállított 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 referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető. Ajánlattevő ugyanazon szerződéssel több
referenciakövetelményt is igazolhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére,
Ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (3x365 nap) (vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x 365 nap) belül megkezdett) összesen teljesített szállítási
referenciával vagy referenciákkal, amely(ek) keretében sor került:
- az első (1.) rész esetében legalább 1 db Rollátor leszállítására.
- a második (2.) rész esetében legalább 1 db rozsdamentes előkészítő asztal leszállítására.
- a harmadik (3.) rész esetében legalább 1 db ruhásszekrény leszállítására.
- a negyesik (4.) rész esetében legalább 1 db 1 db fényáteresztő függöny leszállítására.
- az ötödik (5.) rész esetében legalább 1 db asztali számítógép leszállítására.
- a hatodik (6.) rész esetében legalább 1 db kerti tároló leszállítására.
- a hetedik (7.) rész esetében legalább 1 db 375 W maximális teljesítéményű monokristályos napelem
leszállítására.
- a nyolcadik (8.) rész esetében legalább 1 db kisbusz leszállítására
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:
Fizetési feltételek (A közbeszerzési eljárás valamennyi része vonatkozásában):
Forrás: BM egyedi költségvetési támogatás 100%. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.
Ajánlatkérő előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít. A szerződésszerű teljesítést követően egy
végszámla nyújtható be.
A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt feltétételek az irányadóak.
Az ellenérték kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően, átutalással, számla ellenében, magyar forintban
a Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 napon belül történik. Irányadó a Kbt.
27/A. §-a.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok különösen: - A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény - Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a 2011. évi CXCV. törvény- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Részletesen a Közbeszerzési dokumentációban és a szerződéstervezetben
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (A közbeszerzési eljárás valamennyi része vonatkozásában)
Az ajánlatkérő szerződést biztosító mellékkötelezettségként késedelmi, meghiúsulási kötbért, és jótállást ír elő
az alábbiak szerint:
1. Késedelmes teljesítés esetén a nyertes ajánlattevő a késedelemmel érintett eszköz(ök) nettó ellenértékének
az 1 %-a/naptári nap, de legfeljebb összesen a késedelmes teljesítéssel érintett eszköz(ök) nettó
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ellenértékének a 10 %-a mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a kötbér mértéke eléri
az előbbi 10 %-ot, az ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni.
2. Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérőt a teljesítés elmaradása esetére kötbér illeti meg, ha a teljesítés olyan okból
hiúsul meg, amelyért Ajánlattevő felelős (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés). A teljesítés elmaradása esetére kikötött
kötbér összege a teljesítés elmaradásával érintett eszköz(ök) nettó ellenértékének a 20 %-a.
3. Jótállás: a teljesítés elismeréseként kiállított teljesítésigazolás napját követő 36 hónapig.
Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre
vagy szerkezetekre, mint a jelzett jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a
jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.
Részletesen a Közbeszerzési dokumentációban és a szerződéstervezetben
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
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(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/17 (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: 2022/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR r.) 15.§-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt.
68. § (1); (1b)-(1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik.
2. 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.
3. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban: AT), mind közös ATk vonatkozásában a Kbt.35.§ (8) bekezdése alapján.
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 AT-k erre vonatkozó megállapodását.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a Közbeszerzési dokumentumokban (KD) részletezettek
szerint.
6. Hiánypótlás: Kbt. 71. § alapján.
7. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
8. Ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon:
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a
Kbt. 68. §
(4) bek.-ben meghatározott információkat,
- a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,
- a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,
- NYILATKOZATot Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, NYILATKOZATot a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
- a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot,
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot,
- a változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozatot (nemlegestartalom esetén is szükséges
benyújtani),
- az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatot.
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- az EEKD-t,
9. Ajánlatnak tartalmaznia kell Nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt
hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalomról.
10. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
11. Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégszerűen aláírt Szakmai ajánlatát, amely alapján
egyértelműen megállapítható az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés. Azajánlattevőnek
Szakmai ajánlatában fel kell tüntetnie az eszközök konkrét típusmegjelölését, a termék gyártóját, valamint
származási helyét is.
12. Az 1. rész orvostechnikai eszközök esetében az orvostechnikai eszköz megfelelőségét az MDR, illetve az
orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal ÉS - ha
az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az MDR (az orvostechnikai eszközökről, a
2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról,
valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017.
április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet) , illetve az orvostechnikai
eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal
köteles igazolni. (16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bek). Amennyiben a megajánlott termék
nem tartozik azon eszközök közé, mely vonatkozásában kötelezettség a CE megfelelőség
értékelési tanúsítvány megléte, akkor azon termékek esetében csak a gyártói megfelelőségi
nyilatkozatot (EC Conformity Declaration) kötelező benyújtani. A gyártói megfelelőségi
nyilatkozatok (EC Conformity Declaration), CE tanúsítványok, termékismertetők fordítása
elfogadott ajánlattevő fordításában. Az orvostechnikai eszköznek nem minősülő eszközök esetében a CE
tanúsítványt és gyártói megfelelőségi nyilatkozatot - amennyiben a megajánlott termék nem tartozik azon
eszközök
közé, mely vonatkozásában kötelezettség a CE megfelelőség értékelési tanúsítvány megléte,
akkor azon termékek esetében csak a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity
Declaration) - csak a nyertes ajánlattevő köteles benyújtani a szerződés megkötésekor.
13. A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az ajánlat részeként be kell nyújtani a kapacitástre ndelkezésre
bocsátó szervezet szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot (amennyiben releváns)
14.A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 naptári napot ért.
15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdését.
16. Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
17.Felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.éviC XLIII.
törvény és végrehajtási rendeletei szerint, Közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottaksze
rint kell eljárni.
18. FAKSZ Asztalos László 00789.
19. Irányadó jog: a 2015. évi CXLIII. törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei
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 Kbt. 148. § (3)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (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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Magyarországi Zsidó Hitközségek Szeretetkórháza (9963/2022)
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: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szeretetkórháza
Nemzeti azonosítószám: 18168815142
Postai cím: Amerikai Út 53-55 31571/4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balassi János
Telefon: +36 14532889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mazsihisz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://mazsihisz.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/EKR000685692022/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/EKR000685692022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MAZSIHISZ Szeretetkórháza I.épület 2.szárny felúj.
Hivatkozási szám: EKR000685692022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45000000-7
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórháza I. számú épület II. szárnyának korszerűsítése
valósul meg.
Összefoglaló ismertetés:
A 2. szárny alagsor-pince, földszint, 1. emelet, 2. emelet, tetőtér szintszámú, a szintek közötti összeköttetést 2
lépcsőház és 1 lift biztosítja. A szárny közvetlen összeköttetésben áll az alagsorban a II. épülettel és az összes
szinten a tárgyi I. épület I. szárnyával.
A felújítás a belső funkciók teljes átosztását vonja maga után. Az előző ütemben készülő I. szárny önálló használata
orvostechnológiai szempontból a II. szárny megépültéig csak a III. épület kiegészítéseként lehetséges, önállóan
feladatát nem tudja ellátni. Az épületrész gépészeti, elektromos és tűzvédelmi szempontból működőképes.
A felújítás során az épület teljes belső kiosztása átalakul, a főfalak és 1-2 válaszfal kivételével minden falszerkezet,
nyílászáró új szerkezet lesz. Új padlóburkolatok készülnek, a folyosókon keretezett elegánsabb kazettás
álmennyezet, míg az egyes helyiségekben eldobozolások és mennyezetre felszorított monolit gk. álmennyezetek
kerülnek kialakításra.
A beruházás nem építési engedély köteles.
A részletes műszaki leírást és tervdokumentációt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Alagsor: nettó alapterület 551,87 m2
Földszint: nettó alapterület 523,37 m2
1. emelet: nettó alapterület 578,75 m2
2. emelet: nettó alapterület 578,15 m2
3. emelet: nettó alapterület 300,2 m2.
Tető szerkezet: 734 m2
Gipszkarton fal építés: 2244 m2
I-es épület II.-es szárny 1-es ütemében megvalósuló főbb munkák felsorolása:
• a teljes épületszárny kiürítése (berendezési tárgyak, hulladék, stb…)
• összes bontási munka, beleértve a teljes gépészeti, elektromos, építészeti szerkezetek
• a teljes tetőszerkezet bontása és újraépítése tetőfedéssel együtt
• a teljes tetőtéri födém (2. emelet feletti) megerősítése statikai tervek alapján
• az alagsori szinten az összes főfal nyílás átalakítása statikai terv alapján
• összes gipszkarton válaszfalak megépítése
• teljes gépészeti alapszerelés szerelvényezés nélkül
• teljes villanyszerelés szerelvényezés nélkül
• lapostetőn a teljes nyitott gépészeti tér kialakítása
• a mennyezetre rögzített gépészeti és elektromos alapszerelések felett vakolás, valamint a horonyvakolások
• a gépészeti vezetékek szerelése után a teljes aljzatban a hornyok kibetonozása ( esztrich betonozás előtt)
• az épület teljes bádogozási munkái
• a beltéri ajtók beszerzése és a tokszerkezetek beépítése az újonnan épülő gipszkarton falszerkezetekbe
• lapostető teljes csapadékvíz elleni szigetelése
I-es épület II.-es szárny 2-es ütemében (a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatandó eljárást követően
megvalósuló főbb munkák felsorolása:
• megmaradó falak vakolási munkái
• esztrich betonozás a teljes épületen
• épületszobrászati munkák, homlokzat festés
• új tetőszerkezet hőszigetelése, gipszkarton borítása
• teljes épület álmennyezet szerelés
• homlokzati nyílászárók cseréje
• alumínium nyílászáró szerkezetek és tűzgátló nyílászárók beépítése
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• hideg és melegburkolási munkák, kent szigetelések
• felületképzési munkák
• árnyékolók beépítése
• teljes gépészeti szerelvényezés, üzembe helyezés
• folyadékhűtők elhelyezése lapostetőn, hűtési rendszer beüzemelése
• orvosi gáz szerelvényezés
• teljes erős és gyengeáramú hálózat szerelvényezése és üzembe helyezése
• piperetakarítás
• lift felújítás
• külső közmű építés
• tereprendezés, teljes kertészet, locsoló rendszer és járdák építése
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: MAZSIHISZ Szeretetkórháza I.épület 2.szárny felúj.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1145 Budapest, Amerikai út 53-55., hrsz: 31571/4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A MAZSIHISZ Szeretetkórháza I. számú épület II. szárnyának felújítása valósul meg.
A 2. szárny alagsor-pince, földszint, 1. emelet, 2. emelet, tetőtér szintszámú, a szintek közötti összeköttetést 2
lépcsőház és 1 lift biztosítja. A szárny közvetlen összeköttetésben áll az alagsorban a II. épülettel és az összes
szinten a tárgyi I. épület I. szárnyával.
A felújítás a belső funkciók teljes átosztását vonja maga után. Az előző ütemben készülő I. szárny önálló használata
orvostechnológiai szempontból a II. szárny megépültéig csak a III. épület kiegészítéseként lehetséges, önállóan
feladatát nem tudja ellátni. Az épületrész gépészeti, elektromos és tűzvédelmi szempontból működőképes.
A felújítás során az épület teljes belső kiosztása átalakul, a főfalak és 1-2 válaszfal kivételével minden falszerkezet,
nyílászáró új szerkezet lesz. Új padlóburkolatok készülnek, a folyosókon keretezett elegánsabb kazettás
álmennyezet, míg az egyes helyiségekben eldobozolások és mennyezetre felszorított monolit gk. álmennyezetek
kerülnek kialakításra.
Alagsor:
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A tervezés során a belső funkciók teljes átosztása történik, mely nem érinti a pinceszinti frissen felújított és átadott
konyha területét. A felújítás során az alagsor-pinceszinten a labor, központi steril, a dietetikus iroda, egyéb raktár
területek, ill. személyzeti ebédlő kerülnek kialakításra.
Emeleti szintek:
A földszint, 1. emelet és 2. emeleti szinteken az újraosztott betegszobák, és ezek vizesblokkjai kapnak helyet, a
tervlapok szerinti kialakításban. A betegszobákon kívül szakmai helyiségek: osztályos kezelő/vizsgáló helyiségek,
személyzeti helyiségek: nővérdolgozó, nővérállás, nővérpihenő-teakonyha, kiszolgáló helyiségek: ágytálmosó,
hulladéktárolók, tejeskonyha, takszer stb. A személyzeti wc-ken felül akadálymentes vizesblokkok kialakítása is
történik szintenként.
A helyiségek előtti folyosókon álmennyezet készül, de az egyes helyiségekben maxium csak eldobozolásokat
terveztünk a különböző gépész és elektromos rendszerek részére.
Tetőtér:
A tetőtérben a meglévő öltözők teljes bontása után egy új, nagyobb méretű női öltöző és két személyzeti szoba
kerülnek. Az öltözőn keresztül tudunk kijutni a kapcsolódó lapostetőre, ill. az itt kialakításra kerülő gépekhez,
szervizelés szükségességének esetén.
Nagyobb szerkezeti beavatkozások: a lift cseréje, illetve a padlásfödém megerősítése, a fedélszék és tetőszerkezet
teljes bontása.
Belső szerkezeti beavatkozások:
Az I. épületben az alagsorban és általános szinteken komolyabb szerkezeti beavatkozást nem végzünk. Itt a szobák
és az összes funkció újraosztásával a tervezett nyílászárók biztosítására a meglévő falszerkezetekben nagyobb
falnyílás kiváltások készülnek, illetve az épületgépészeti nyomvonalak biztosítására fal és födémáttörések kerülnek
kialakításra. Az épületben a tetőtér beépítése a nagyobb volumenű feladat.
A tetőtérnél a meglévő födémszerkezet alkalmas a jelenlegi öltöző átalakítására, megnövelésére.
A tervek jelenleg a meglévő födémek felső vasalt felbetonnal való megerősítésével kalkulálnak.
A tető beépítése során a meglévő fa fedélszerkezet bontása, majd visszaépítése történik.
A tetőn lévő meglévő napkollektorok helye változik, az új betervezett épületgépészeti zsaluk és tetőablakok
pozíciójához igazítva.
Az épület alagsori utcafronti részén található konyha nem képezi részét a tervezési feladatnak, ezen a területen
csak a homlokzati nyílászárók cseréjével kalkuláltunk.
Az épület az alagsor-pince szinten a másik két épülettel ill. épületrésszel össze van kötve egy folyosó rendszerrel,
valamint az I.-es épülethez közvetlen folyosó kapcsolja és a földszinten, 1. emeleten és a 2. emeleten is. A szinteket
jelenleg 2 lépcsőház és egy lift kapcsolja össze.
Homlokzati beav.k:
Az épület összes homlokzati nyílászárója lecserélésre kerül. Az ablakok korszerű hőszigetelő műanyag szerkezetek
lesznek, míg a bejárati ajtókat nagyobb igénybevételre is alkalmas alumíniumból terveztük.
A tűzvédelmi műszaki leírás alapján a szinteken a folyosóvégi nyílászárókat hő-és füstelvezetésre alkalmas módon
alakítjuk ki, ezek (alaprajzokon és homlokzatokon is jelöltük) tűzjelzőre nyíló szerkezetek lesznek. A speciális
hő-és füstelvezetésre is alkalmas minősített szerkezetek alumínium (opcionálisan fa) szerkezetek lesznek, erre a
funkcióra műanyag nem használható.
Az épület nyíló ablakain fix rovarháló kerül elhelyezésre. A betegszobák ablakaira redőnyöket terveztünk,
melyeket a tervlapokon az ablakoknál „R” betűvel jelöltünk. A vizesblokkokba, ill. ahová technológiailag szükséges
betekintésgátlással ellátott ablakokat tervezünk, melyet a tervlapokon „Bg” felirattal jelöltünk.
A homlokzatokon jelenleg megtalálható kültéri klíma berendezések és egyéb szellőzőrácsok stb. leszerelésre
kerülnek. Helyük és az ablakkávák visszajavítása szükséges.
Ebből adódóan a teljes homlokzat újraszínezése is elvégzendő feladat.
Belső beav.:
Az összes belső nyílászáró új korszerű fémtokos pl. Domoferm ajtó lesz.
Az ajtók küszöb nélkül kerülnek beépítésre, ahol szükséges burkolatváltó profillal.
Az orvosi szobákban és azon helyiségekben ahová betegek ill. látogatók nem léphetnek be, az ajtók csak belülről
nyithatók, kívül gombos, cilinderes zárral lesznek ellátva.
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Az összes belső válaszfal és berendezés bontása után a teljesen újonnan kialakított helyiségekben új burkolatok,
berendezések, szaniterek készülnek. A betegszobákba, jellemzően pvc burkolat kerül, míg a vizes, kiszolgáló
helyiségek 30x60-as, a közlekedők és lépcsőház 60x60-as lapburkolatot kapnak.
A falak felületképzései résmentes, jól mosható, fertőtlenítő szereknek ellenálló festéssel, vagy csempe burkolattal
készülnek. A terveken ezek magasságát helyiségenként feljelöltük, ill. ezekről az orvostechnológiai leírás is
rendelkezik.
Padlóburkolatok résmentes, jól mosható, fertőtlenítő szereknek ellenálló, nagy kopásálló felületű meleg, vagy
hideg burkolat, a burkolat anyagával azonos anyagú hajlított lábazattal, meleg burkolat esetében burkolatlezáró
profillal.
Az időszakosan nedves és nedves helyiségekben (mosdók, WC-k, zuhanyozók, mosogatók) üzemi víz ellen
kenhető szigetelést kapnak.
Az áru/anyag ill. betegszállítási útvonalakon a falak pozitív élei és az ajtók ütközésvédelemmel lesznek ellátva.
Kazettás álmennyezetet minden szinten a folyosókon tervezünk, pincében 60*60-as kivitellel, míg a felsőbb
3 szinten a folyosókon elegánsabb 60*120-as kazettás tükörrel készülő, monolit peremmel körbeszegett
álmennyezet készül. A szobákban, fürdőszobákban a szükséges eldobozolásokon kívül a mennyeztetre profilvázra
felszorított monolit gipszkarton álmennyezet kerül. A vizes helyiségekben a monolit szerkezetek impregnált
kivitelben készülnek.
Az épület épületgép. rendszere teljes felújításra kerül. A hely. hűtését oldalfali fan-coil készülékekkel biztosítjuk. A
fűtés radiátoros rendszerrel történik.
Az elektr. rendszer teljesen új, korszerű módon kerül kialakításra, tűzjelző és orvosi gáz hálózat is kiépítésre kerül.
(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. jótállás időtartama az épület esetében (a kötelezően vállalandó 60 hónapon
felül vállat többlet jótállás egész hónapokban, legkedvezőbb szint 60 hónap) 10
2 3. jótállás időtartama a beépített gépekre, berendezésekre (a kötelezően vállalandó 24 hónapon felül
vállat többlet jótállás egész hónapokban, legkedvezőbb szint 36 hónap) 5
3 4. M/2.1. alkalmasság körében bemutatott szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez előírt szakmai
gyakorlaton felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, min.0 hónap, legkedvezőbb szint 60
hónap) 5
4 5.M/2.2. alkalmasság körében bemutatott szakember MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez előírt szakmai
gyakorlaton felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, min.0 hónap, legkedvezőbb szint 60
hónap) 5
5 6. M/2.3. alkalmasság körében bemutatott szakember MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez előírt szakmai
gyakorlaton felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, min. 0 hónap, legkedvezőbb szint 60
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A kivitelezés egy olyan egységet alkot, melynek részekre történő megbontása, sem műszakilag, sem gazdasági
szempontból nem indokolt és nem szolgálná a felelős és hatékony gazdálkodás elvét.
A kivitelezés nem osztható oly módon, hogy az a források hatékony felhasználását eredményezné, továbbá
a beszerzés tárgyának jellege, műszaki sajátosságai sem teszik lehetővé a közbeszerzés részekre bontását.
Figyelemmel a jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák jellegére, a feladatok egymásra épülése, valamint az
azokhoz kapcsolódó egységes szerződéses feltételekre, a beszerzés - bármilyen szempontból történő - részekre
bontása gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, továbbá az egységes rendszerre tekintettel műszaki és
organizációs szempontból nem célszerű.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV)
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (ALK IG), akivel szemben a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja
alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. §
(1)-(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
Az AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló
szervezetnek/ személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Kr1.) 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az EKR által űrlapon generált és a Kr. 4-7. §-ában
foglaltak szerint kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével
és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben előírt
kizáró okok hatálya alá.
Az AT (közös ajánlattétel esetén külön-külön) nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan AV-t,
amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában (EKR űrlapon, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján).
A Kr1. 15. § (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vonatkozásában csak az EEKD-t kell
benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok fenn nem állásának igazolására. AK felhívja a figyelmet a
Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr1. 1. § (2)-(5) és
(7) bekezdései, valamint a Kr1. 8. §-a, 10. §-a (nem Magyarországon letelepedett AT esetén), 12-16. §-ai is
megfelelően alkalmazandók.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

123

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges
tartalmú nyilatkozat
becsatolása is szükséges). Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként
benyújtani EKR űrlapon.
A Kr 1. 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 AK – ellenkező
bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős vagy véglegessé vált határozatot az EEKD-val
egyidejűleg kell az EKR-ben benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: Kr2) 21. § (1) bek. alapján AK
előírja, hogy:
Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató
gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti
országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti,
kamarai tagsággal nem rendelkeznek. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén
a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Igazolási mód:
Előzetes vizsgálat EEKD alapján a Kr1. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. szerint. AK nem kéri az EEKD IV. részében
szereplő részletes
információk megadását, de kéri az EEKD IV. rész alfa pontjának kitöltését.
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények
ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által
kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű
másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9)
bekezdése, a 69. § (11)-(11a) bekezdése és Kr1. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, a 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a 65. § (12) bekezdésre
és a 69. § (11a)
bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban Kr.) 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P.1) pontban foglalt alkalmassági
követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha AT vagy kap. szervezet bevonása esetén a kap. nyújtóként
bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az AT az EEKD formanyomtatvány IV. rész alfa pontjában
nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az
esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványa IV. rész B. pontjában
feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4) - (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az
Ajánlattevőktől. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni
az ajánlathoz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.
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P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az
eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/
vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt
- üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya
szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság igazolására a Kbt.
65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és /vagy építés)
származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 700.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján
a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül
megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által
kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22.§ (3), (5) bek. szerint kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia
kell:
- szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
- építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel), - teljesítés
ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.
M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Amennyiben a
szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni
kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét /végzettségét, kamarai nyilvántartási
számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v.
annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat,
c) adott esetben szakmai többlettapasztalatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű
aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata megállapítható).
A párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre. AK a jogosultság
meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal
nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni
kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember
munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a
megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az
ajánlattételi határidő időpontjában;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből
a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
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tapasztalata, valamint adott esetben az alkalmassági követelményen felüli többlet 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. Ajánlatkérő a szakember(ek) szakmai
gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) feltüntetésével kéri megadni.
Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a szakmai önéletrajzban a jogosultság
megszerzésének dátumát is fel kell tüntetni (év/hónap/nap). 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.
Tekintettel arra, hogy az alkalmassági követelményhez értékelési szempont is kapcsolódik, Ajánlatkérő
előírja, hogy az M.2.2., M.2.3., valamint az M.2.4. alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolását az
ajánlat részeként szükséges benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító
felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik legalább 1770 m2 hasznos
alapterületű épületre vonatkozó magasépítési kivitelezési munkára és/vagy felújítási munkára vonatkozó,
gépészeti és elektromos alapszerelést, orvosi gáz vezeték alapszerelést, legalább 500 m2 teljes
tetőszerkezet cserét,
valamint legalább 800 m2 gipszkarton fal építést tartalmazó referenciával.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe. A referenciakövetelmény maximum három szerződésből teljesíthető,
oly módon, hogy az előírt minimumkövetelményeknek maximum három referencia igazolásból kell
összeállniuk.
M.2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:
M.2.1. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés
fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű
végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű
végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.3. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű
végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A szakemberek közötti átfedés nem megengedett, azaz egy szakember egy alkalmassági követelménynek
való megfelelést igazolhat.
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 ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítésigazolás kiállítását követően kiállított számlák alapján-Kbt.135.§(1),(3),
(5)-(8)bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján-átutalással történik a számla kézhezvételétől számított 15
napos fizetési határidővel. Az építési beruházás nem építési engedély köteles. Az ellenszolgáltatás teljesítésének
fedezetét az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott, illetve igényelt támogatásból biztosítja.
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Nyertes AT az alábbi ütemezés szerint jogosult számlát kiállítani: 15%, 30%, 45 %, 60%, 75%, 90%, a végszámlát
100%-os készültségnél.
Az előleg elszámolása az első négy részszámlában.
AK a készültségi fokkal azonos finanszírozást biztosít.
Ajánlat és elszámolás pénzneme HUF. Fizetési késedelem esetén a Ptk.6:155.§(1) bekezdés szerinti késedelmi
kamatok érvényesek.
AK a teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít.
Kötbérek előírása, min.60 hónap jótállás az épületre, min. 24 hónap jótállás a beépített gépekre, berendezésekre.
Felelősség biztosítási fizetési feltételek részletesen a szerződés tervezet szerint.
Tartalékkeret: 5%
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 -
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(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdései, és az EKR r.
15. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak 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:
Ajánlati biztosíték:
A Kbt. 54. §-ban foglaltak szerint.
Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó: 10.000.000 Ft., amely teljesíthető -az AT választása szerint- átutalással
az AK (MAZSIHISZ Szeretetkórház) OTP Bank Nyrt. - 11784009-22226044-00000000 sz. bankszámlájára
történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v.
készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat
benyújtásának határidejével. Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét
igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
További információ:
1.AK a Kbt. 41.§ (3) bek. alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő a 24/2017.(XII.19.) Korm.rend.
szabályai szerint. Az ajánlat benyújtásának módja: www.ekr.gov.hu–EKR-en keresztül.
2.A minősített AT-k hivatalos jegyzékénél szigorúbban meghatározott alk. köv.: P.1.,M.1., M2.1., M2.2.,
M2.3.
3.AK nem írja elő változatok benyújtását.
4.Közös ajánlattétel: Kbt.35. § alapján.
5.Az AK kizárja a nyertes AT számára gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását.
6.Ajánlatnak tartalmaznia kell: a Kbt. 66.§ (5) szerinti felolvasólapot, cégszerűen aláírt árazott költségvetést
(szakmai ajánlat) pdf-ben és xls-ben, GANTT diagram-teljesítési ütemtervről (szakmai ajánlat), a
köv. nyilatkozatokat: szakemberek többlettapasztalatának bemutatása (pdf), szakmai önéletrajz,
szakemberek jogosultságát igazoló dokumentumokat, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
dokumentumokat, Kbt.66.§ (2) bek.(űrlap), Kbt. 67.§ (1) bek., a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kb) alpont (űrlap)
Kbt. 67.§ (4) bek.; Kbt.65.§ (7) bek.(űrlap), nyilatkozat változásbejegyzésről (űrlap), Kbt.44.§(űrlap adott
esetben),az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (Ctv.9.§ (1)
bek.);meghatalmazásról(adott esetben) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (Ctv. 9. § (1) bek.);
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nyilatkozat az üzleti titokról (űrlap adott esetben), nyilatkozat fordításról (nyilatkozatminta), nyilatkozat a
felelősségbiztosítás tekintetében (nyilatkozatminta)
7.Ha az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, akkor AK-nek és ATknek annak a használata kötelező. Az űrlapokon kívül az ajánlathoz csatolandó egyéb dokumentumokat
pdf-ben, az árazott költségvetést pdf-ben és xls formátumban kell csatolni.
8. Az ajánlatok értékelése: ajánlati ár–fordított arányosítás, jótállások időtartama– egyenes arányosítás,
szakemberek többlettapasztalata - egyenes arányosítás, adható pontszám alsó és felső határa:0-10.
9. Kieg. táj.: Kbt. 56. §. Hiánypótlás és felvilágosítás: Kbt. 71. §.
10.Üzleti titok: Kbt.44. §
11.AK alkalmazza a Kbt.75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
12.AK a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 46. § (3) bek .-t alkalmazza, mely szerint: ahol a közbesz.tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tev.re, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét
esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben érteni kell. Az egyenértékűséget
az ajánlatban az At-nek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében
egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
13. FAKSZ: Balassi János, lsz.: 01038., bonyolító: Syntron Kft.
14. Az eljárást megindító felhívásban, és ajánlattételi dok.-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és az
egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok irányadók.
15. A 322/ 2015. (X. 30.) Korm. r. alapján az AT köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – legalább
káreseményenként 25 M- Ft, éves szinten 300 M,-Ft összeghatárig érvényes építési szerelési munkákra
kiterjedő all risk típusú felelősségbiztosítást kötni a jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra
vonatkozóan a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Nyertes AT kötelessége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen all risk típusú
felelősségbiztosítással. A nyertes AT-nek a szerződéskötés időpontjára organizációs tervet kell készítenie a
kivitelezésre vonatkozóan.
17. A IV. 2.6.) pontban 2 hónap=60 nap.
19. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen eljárás nyertes ajánlattevőjével a Kbt. 98.§ (3) bekezdés
alapján, jelen eljárás tárgyához kapcsolódó hirdetmény nélküli tárgyalást folytat le a nettó 1 108 600 052
becsült értékű, az I. épület 2. szárny (épületrész) felújítása vonatkozásában (tervezetten 9 hónap teljesítési
időtartammal), a következő tevékenységek elvégzésére:
I-es épület II.-es szárny 2-es ütemében megvalósuló főbb munkák felsorolása:
• megmaradó falak vakolási munkái
• esztrich betonozás a teljes épületen
• épületszobrászati munkák, homlokzat festés
• új tetőszerkezet hőszigetelése, gipszkarton borítása
• teljes épület álmennyezet szerelés
• homlokzati nyílászárók cseréje
• alumínium nyílászáró szerkezetek és tűzgátló nyílászárók beépítése
• hideg és melegburkolási munkák, kent szigetelések
• felületképzési munkák
• árnyékolók beépítése
• teljes gépészeti szerelvényezés, üzembe helyezés
• folyadékhűtők elhelyezése lapostetőn, hűtési rendszer beüzemelése
• orvosi gáz szerelvényezés
• teljes erős és gyengeáramú hálózat szerelvényezése és üzembe helyezése
• piperetakarítás
• lift felújítás
• külső közmű építés
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• tereprendezés, teljes kertészet, locsoló rendszer és járdák építése
AK a Kbt. 98.§ (3) bekezdése szerint a tárgyalásos eljáráshoz kapcsolódó műszaki dokumentációt
Ajánlatkérő a jelen eljárás műszaki dokumentumaival egyidőben közzéteszi.
20. AK felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet V/A. fejezetében és a 707/2021. (XII. 15.)
Korm. rendeletben foglaltakra. A szerződés teljesítése során a nyertes AT-ként szerződő fél köteles az
Üvegkapu alkalmazására. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítési
feltétele az Üvegkapu alkalmazásának nyertes AT általi biztosítása.
21. Ajánlattevőnek ajánlata részeként AK által biztosított EKR nyilatkozatminta kitöltésével nyilatkoznia
szükséges arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.
22. Nyertes AT köteles az MSZ EN ISO 14001:2015, valamint a MSZ ISO 45001:2018 rendszerrel rendelkezni
a szerződéskötés időpontjára, azokat a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya
alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabványok által
előírtaknak mindenben megfelelő irányítási intézkedések leírását alkalmazni. Ajánlattevő ajánlatában
nyilatkozni köteles előbbiekről.
23. Folytatás a VI.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
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 VI.3. pont folytatása:
23. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Európai Unió Tanácsa 2022. április 8-án
elfogadta az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendeletét [A Tanács (EU) 2022/576
Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról], amellyel tilalmat vezetnek be az
Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben és a közbeszerzési szabályok alá nem tartozó
egyes állami beszerzésekben való részvétele tekintetében. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
Ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott nyilatkozatot
szükséges az ajánlat részeként benyújtani.
24. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők a szerződés tervezet 1. számú mellékletében foglaltakra. A tárgyi
közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben szereplő feladatok teljesítési helyszíne a
MAZSIHISZ Szeretetkórház Amerikai út 53-55. épülete. A részletezett elvárások a speciális ápolási, területi,
és vallási okokból kerülnek előírásra.
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A nyertes ajánlattevőnek tekintettel kell lennie az intézmény kettős speciális jellegére, mely szerint az
intézmény teljes területén a kósersági szabályok érvényesek, továbbá a zsidó vallási ünnepnapokon
vallási okból a kórház területén nem szabad dolgozni. Részletek a szerződés tervezet mellékletét képező
dokumentumban.
25. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a helyszínen deponálási terület nem biztosított.
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:
2022/05/16 (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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Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (9594/2022)
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: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15756817251
Postai cím: Törökvész Út 32-34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr Urbán Zsolt
Telefon: +36 13364817
E-mail: beszerzes@nbsz.gov.hu
Fax: +36 13364807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nbsz.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.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000502182022/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/EKR000502182022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fenyegetettségi információk gyűjtése
Hivatkozási szám: EKR000502182022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

72000000-5
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerezni kívánt termék egy darab, egy év időtartamig szóló online CTI adatforrás hozzáférés (szolgáltatás)
igénybevételére irányul. A hozzáféréssel a meghatározott ideig el kell tudni érni a műszaki leírásban részletezett
szempontoknak megfelelő, strukturáltan, a szolgáltatónál tárolt és lekérdezhető vagy ütemezetten megküldött
adatokat. A szállító feladata biztosítani a hozzáférést lehetővé tevő adatokat (pl. bejelentkezési azonosító, API-key,
token, stb.), vagy átadni az adatok eljuttatásával kapcsolatos információkat. A szállítóval szembeni további elvárás,
hogy a szolgáltatáshoz történő hozzáférés a meghatározott ideig elérhető legyen, egyéb garanciális és jótállási
kötelezettség nincs.
A beszerzés egy úgynevezett CTI feed (adatforrás) (1 darab termék) vásárlására vonatkozik. A fenyegetési
hírcsatorna (CTI vagy cyber threat intelligence feed) a szervezet biztonságát fenyegető potenciális vagy jelenlegi
fenyegetésekkel kapcsolatos folyamatos adatfolyam.
A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza!
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Fenyegetettségi információk gyűjtése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1022 Budapest, Törökvész út 32-34. (Ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi szakaszban a termék (egy darab, egy év időtartamig szóló online CTI adatforrás hozzáférés (szolgáltatás))
műszaki minimumkövetelményei szerepelnek.
• Támogatnia kell a nagyobb piaci CTI platformokat (pl. EclecticIQ, OpenCTI stb.).
• CERT / CSIRT szervezetnek releváns információt kell tartalmaznia.
• Az információforrásnak helyi régiós lefedettséget kell biztosítania mely a beérkező információkat relevánssá teszi
az NKI számára, mivel a támadási „mintázatok” régiónként eltérhetnek.
• Támogatnia kell a STIX/STIX2 formátumot.
• Támogatnia kell a TAXII protokoll alapú megosztást.
• Az adatoknak nem kizárólag szenzortelemetriából kell érkeznie, elvárás a fejlett technológiák alkalmazása (pl.
botnet szimuláció).
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• Rendelkezzen kiterjedt (10.000-nél több) és nemzetközi szenzorhálózattal, legalább 25%-a kelet-közép-európai
régió legyen.
• A beszerzendő szolgáltatás iránt követelmény a botnet hálózatokról (beleértve a vezérlőszerver és áldozati
információk), káros domainek/URL-ekről és kártékony állományokról való információ megosztás.
• A botnet információkról elvárt adattartalomban szerepelnie kell az alábbiaknak: a rosszindulatú kód
megnevezése, állományának ellenőrzőösszege és kiterjesztése, az utolsó ismert kommunikációs időpont (az
adatot biztosító szerint), típus, konfigurációs fájl ellenőrzőösszeg, a cél (link formájában, pl.: *paypal.*/webscr?
cmd=_login-submit*), valamint további letöltött állományok információi (megnevezés, ellenőrzőösszeg, típus).
• A vezérlőszerverek esetében elvárt, hogy kerüljön megküldésre, hogy azt mely rosszindulatú kód használja, az
utolsó észlelés időpontja, az URL/IP címe, hosztneve, továbbá milyen protokoll(ok)on / port(ok)on érhető el (OSI
Layer4 és Layer7 szintek vonatkozásában – pl.: „TCP 443 – HTTPs”).
• Amennyiben értelmezhető, a feed információk között szerepeljen a támadott cél (link formájában, pl.: *paypal.*/
webscr?cmd=_login-submit*), valamint az, hogy mely kártevőről van szó.
• A domain információk alatt szerepeljen a domain megnevezése, a káros tevékenység oka (Minimum az alábbi
részletességű típusokra bontásban: Letiltott ("Blocked"), Adathalász ("Phishing"), Nemkívánatos ("Unwanted"),
Blokkolt objektum ("Blocked Object")), típusonként a domain károsként azonosításának darabszáma (hányszor
azonosították károsként), IP címe, a domain-ről letöltött káros fájl megnevezése.
• Az URL adatforrásnak ugyanazokat az elemeket kell tartalmaznia, mint a domain-nek, azzal a különbséggel, hogy
a káros tartalom pontos elérhetősége URL címként kerüljön megadásra.
• A kártékony állományokról kerüljön megosztásra a fájl ellenőrzőösszege, a rosszindulatú kód neve, a fájl mérete
(byte-ban), fájl formátuma.
A részletes követelményeket 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: 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:
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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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: BBA-6.1.1/6-2018-00001- Kiberbiztonsági információs szolgáltatási
képesség megalapozása .
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76 § (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza,
tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya speciális , a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további
minőségi jellemzők nem szolgálják.
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 az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg
(2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről 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 – beleértve azon eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés
vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz – az ajánlattevő, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata,
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti
jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát [Kbt. 64. §].
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4.
§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2)
bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az
EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) szerint, a
közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő
felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet
III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy
nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakat.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V.
Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken
való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
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Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67. § (4)]. Ajánlatkérő előírja a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1-7. § alkalmazását.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1)-nek ill., a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes
európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő az
EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő
az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő
felhívása alapján a Kr. 1.§ (2)-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell
részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől
eltérően a Kbt. 69. § (7) is].
Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha
az Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben
nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti – az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
Ajánlattevő alkalmassága igazolható
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés
tárgya (online előfizetéses konstrukcióban licenc szállítása IT biztonsági témakörben - szolgáltatás
megrendelés teljesítése) referenciával (referenciákkal) bemutatásával, olyan részletességgel, hogy abból
az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható
legyen, megjelölve a szerződést kötő másik felet (és az információt adó személy nevét/elérhetőségét);
megjelölve a referencia tárgyát úgy, hogy az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés
megállapítható legyen), a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap
bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e [Kr. 21. § (3) a)]. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással
vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill.
nem magyarországi szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti Ajánlatkérő – Ajánlattevő/
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által
adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [Kr. 22.§ (1)-(2)].
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra,
amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy közös ajánlattevők tagjaként teljesített, úgy az adott
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referenciát a projekttársaság vagy közös ajánlattevők mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a
teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben
megszűnt [Kbt. 140. § (9)].
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr.
VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból,
ha:
M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
teljesített legalább 1 darab online előfizetéses konstrukcióban licenc szállítása IT biztonsági témakörben
teljesítésére vonatkozó referenciával (referenciákkal).
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia
akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 éven (36 hónapon) belül
megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és
három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá 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. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
A közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK rendel. a szerződés telj. biztosító anyagi fedezettel. A közbeszerzési eljárás eredményeként megvalósítandó
szolgáltatás a BBA-6.1.1/6-2018-00001. számú kiemelt projekt - Kiberbiztonsági információs szolgáltatási képesség
megalapozása - (12 hónap időtartamban) kerül finansz.
A TIG a telj. a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint történik. Az AK az igazolt telj. alapján benyújtott számlát fogadja
el. AK az ellenértéket a teljesít. követően utólag, a jogszab. megfelelően kiállított számla ellenében a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdései szerint, az adott számla kézhezvét. napját követő 30 (harminc) napon belül, banki átutalással
egyenlíti ki.
AK a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja. A számla benyújt. feltétele a teljesítéshez igazodó TIG Megrendelő
általi aláírása. A számla benyújt. feltétele, hogy a szerződésben meghat. feladatait a Vállalkozó szerződésszerűen
elvégezze, és azokat Megrendelő a számlához igazodó TIG aláírásával igazolja.
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Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) szerint. A számla Megrendelő részére felróható késed. fizetése
esetén a késedelmi kamat esedék. és mértékének meghatározása a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
történik.
A szerződés teljesít. véghat: szerződéskötéstől számított 12 hónap.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF. AK – kivéve a Kbt. 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti 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 [Kbt. 27/A. §]. Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén (a teljesítés keretében meghatározott
határidők vonatk.) naponta a szerződésben meghat. nettó vállalkozói díj 0,5%-ának megfelelő összegű késedelmi
kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a
Vállalkozó késedelme meghaladja a 10 munkanapot. A felmondást írásban kell közölni.
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a telj. alól. Ha a telj. a Vállalkozónak
felróható okból meghiúsul, a Vállalkozó a szerződésben a meghiúsulás tekintetében meghatározott nettó
vállalkozói díj 20%- ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
A szerződés megszűnése esetén, illetve a szerződés telj. követően Vállalkozó a megszűnést, illetve az utolsó
TIG kiállítását követő 30 (harminc) napon belül köteles visszaszolg. minden olyan dokumentációt, amely a
beszerzéssel kapcsolatosan keletkezett, valamint a szerződés mellékletét képezte, és amely azzal kapcsolatban
készült. Az elektronikus dokumentumok esetén Vállalkozó kötelezi magát annak saját hatáskörben történő
megsemmisítésére a jelen pontban meghatározott határidőn belül, amelynek megtörténtét köteles Megrendelő
felé jegyzőkönyvvel igazolni. Kivételt képeznek ez alól azok a minősített adatot nem tartalmazó dokumentumok,
melyek megőrzésére Vállalkozót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezi, vagy amely Vállalkozó
szerződésszerű teljesítésének igazolására szolgál.
A kikötött kötbér megfiz. nem mentesít a visszaszolg. és/vagy megsemmisítési kötelez. alól. Amennyiben a
továbbiakban Vállalkozó a jelen pontban meghat. visszaszolg. és/vagy megsemmisítési kötel. a Megrendelő
részéről történő írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 10 napon belül sem tesz eleget, úgy a jelen pontban
meghatározott kötbér megfizetésének kötelezettsége terheli valamennyi alkalommal.
Ha a Vállalkozó a szerződésben foglalt titok. kötelez. megszegi, úgy Vállalkozó a szerződésben meghat. teljes
nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles.Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesít.
12 hónap időtartamra jótállást és a mindenkor érvényes, a vonatkozó hatályos jogszab. előírt szavatossági
feltételeket vállal. Amennyiben jogszab. ennél hosszabb kötelező jótállási időt ír elő, akkor Vállalkozó jótállási
kötelez. a jogszab. előírt időtart. terjed ki
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: 2022/06/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Helye: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR
az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR
visszaigazolást küld. A bontás részletszabályait a Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §
hatályos rendelkezései tartalmazzák
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A beszerzés jellege a részekre bontást nem teszi lehetővé. A beszerzés egy részére történő ajánlattétel
nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítani kívánt beszerzés részekre bontva a
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megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné. A különböző részajánlatok kapcsán eltérő
technológiákat alkalmazhatnának az integrátorok, mely zavart, inkompatibilitást, rendszer nyitottságot,
és sérülékenységet okozhatna a CTI rendszerben. Az NBSZ működése szempontjából fontos, és egyben
nemzetbiztonsági érdek is, egy zárt, megbízható, stabil, valamint minden sérülékenységet a lehető
legjobban kizáró, és támadást elhárító rendszer kialakítása.
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes
szabályok a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján
az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. látja el. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi
nemű segítséget és tájékoztatást az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.. helpdesk-je biztosítja.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetők el a „Közbeszerzési dokumentáció / További
közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, Ajánlatkérő ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági
szereplőkkel/ajánlattevőkkel Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az
EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap
áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
3) Ajánlathoz csatolni kell
- felolvasólapot az egyösszegű (összesített) ajánlati árral (nettó HUF)
- a Kbt. 66. § (2) és 66. § (6), adott esetben 65. § (7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat
- közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók
képviseletében az ajánlattevő teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott
felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak
az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös
ajánlattevők Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
- ajánlattevő (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-mintáját
- amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból Ajánlatkérő számára nem elérhető: cégkivonatát
vagy annak elérhetőségét (URL) /adott esetben változásbejegyzés iratait, vagy nemleges nyilatkozatot.
- Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján (EKR nyilatkozat)
- Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely iratot meghatalmazott ír alá: az ajánlathoz csatolni kell a
meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást. Figyelem! Amennyiben az
ajánlatban valamely dokumentumot meghatalmazott ír alá elektronikusan, úgy a meghatalmazott(ak)-nak
is rendelkeznie kell legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással.
- A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy
más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt
(adott esetben)
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (EKR űrlap)
- Nyilatkozat üzleti titokról, a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indoklással (adott esetben) (EKR űrlap)
- Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, annak magyar nyelvű fordítása (adott esetben)
- Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben nem rendel el újabb
hiánypótlást
- Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bek. foglaltakra, miszerint 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,
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hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.
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: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §ban foglaltak szerint.
2) KIEGÉSZÍTÉS A IV.2.6) PONTHOZ: Az ajánlati kötöttség vonatkozásában 2 hónap alatt 60 nap értendő.
Ajánlatkérő a jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel határozta meg az ajánlati
kötöttség időtartamát.
3) Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
4) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását [Kbt.
35. § (8)]
5) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint
6) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
7) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint
8) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt.
75. § (6)].
9) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
10) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban
állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3) pontjai
tekintetében [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§ (4)]
11) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
12) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) és az EKR rendszer ideje szerinti
időpontok irányadók.
13) Az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság
tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
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14) Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (név/
lajstromszám): dr. Urbán Zsolt/01189;
15) A közbeszerzési eljárás a BBA-6.1.1/6-2018-00001. számú kiemelt projekt- Kiberbiztonsági információs
szolgáltatási képesség megalapozása terhére kerül finanszírozásra.
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:
2022/05/16 (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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Országos Kórházi Főigazgatóság (2198/2022)
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: Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15845883243
Postai cím: Diós árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szopka Dániel
Telefon: +36 208028778
E-mail: szopka.daniel@okfo.gov.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://okfo.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.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000115502022/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/EKR000115502022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fejér Megyei Szent György Oktatókórház energetika
Hivatkozási szám: EKR000115502022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45200000-9
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen közbeszerzési eljárás keretében Fejér Megyei Szent György Oktatókórház Székesfehérvár Belgyógyászat „C”
épület (1. rész) és nővér és orvoslakás (2. rész) energetikai felújításának feladatait szükséges megvalósítani.
Az eljárás pontos mennyiségeit és a leírását a további 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 igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
nem
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Székesfehérvár Belgyógyászat „C” épület energetika
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyes u. 3. sz. hrsz.:8404
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás keretében Fejér Megyei Szent György Oktatókórház Székesfehérvár Belgyógyászat „C”
épület energetikai felújításának feladatait szükséges megvalósítani.
A tervezett felújítás műszaki tartalma:
- Homlokzati felületek hőszigetelése az energetikai számítás szerinti vastagságban és felületképzés a
belgyógyászati épület egészén, ásványi szálas nem éghető hőszigetelő anyaggal.
- Tetőfelépítmény homlokzati hőszigetelése ásványi szálas nem éghető hőszigetelő anyaggal.
- Főépület meglévő tetőhéjalására kerülő új hőszigetelése
- A hőszigetelések kialakítása miatt szükségessé váló új fémlemez fallefedések, párkányok beépítése.
- A homlokzati falpanelekben a meglévő fém és műanyag nyílászárók cseréje új műanyag, 3 rtg. üvegezésű
UW=1,15 W/m2K teljes szerkezetre vonatkozó hő átbocsátási tényezőjű nyílászáróra a szükséges javítási, légzárási,
belső gipszkarton burkolási munkákkal.
- Az összekötő épület lépcsőházi és előtér részénél alumínium függönyfal rendszer beépítése, szükséges helyeken
tűzgátló előtétfal alkalmazásával a szükséges légzárási munkákkal.
- A főépület észak-keleti és dél-nyugati oldali homlokzatokon lévő szobai és közösségi terek ablakai előtt műanyag
vakolható tokos kézi működtetésű redőnyszerkezet beépítése a nyílászárókkal összeépítve.
Főbb mennyiségek:
- lapostető hő- és hangszigetelése 677 m2
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- vékonyvakolás, színvakolás 2701 m2
- kültéri vakolóprofilok elhelyezés 2187 m2
- vakolat javítás ablakoknál 1783 m2
- gipszkarton burkolat fém vázszerkezetre 1783 m
- gipszkarton aljzat képzés belső ablakpárkányhoz 423 m2
- ablakpárkány színes, műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből 436,4 m2
- Ablakpárkány könyöklő bontása 470,3 m2
- Műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak 704,1 m2
- Diszperziós festés 1783 m2
- Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton
aljzatszerkezethez műanyag vagy fém beütőszeges/csavaros műanyag beütődübelekkel 16206 db
- Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel 2701 m2
- Splitt klímák kültéri egységeinek leszerelése homlokzati hőszigetelés előtt, azok tisztítását elvégezve újra
működőképes állapotban visszaszerelése 20 db
Az eljárás pontos mennyiségeit és leírását 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 alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2.1. alkalmassági követelményt igazoló szakember szakmai
többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
2 3. Az M.2.2. alkalmassági követelményt igazoló szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 10
3 4. Az M.2.3. alkalmassági követelményt igazoló szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00108
II.2.14) További információ:
1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szopka Dániel (lajstomszám: 01104)
II.2.1)
Elnevezés: Székesfehérvár nővér és orvoslakás energetika
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Kikinda u. 1. sz., hrsz.:9198/3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás keretében Fejér Megyei Szent György Oktatókórház nővér és orvoslakás energetikai
felújításának feladatait szükséges megvalósítani.
A tervezett felújítás műszaki tartalma:
- Homlokzati felületek hőszigetelése az energetikai számítás szerinti vastagságban és felületképzés a szálló épület
egészén, ásványi szálas nem éghető hőszigetelő anyaggal.
- Tetőfelépítmény hőszigetelése a belső oldal és mennyezeti felületén, ásványi szálas nem éghető hőszigetelő
anyaggal.
- A hőszigetelések kialakítása miatt szükségessé váló új fémlemez fal lefedések, párkányok beépítése.
Főbb mennyiségek:
- Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre 2513,2 m2
- Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez 1578 m
- Belső ablakkáva vakolat javítása 1326 m
- Gipszkarton burkolat fém vázszerkezetre 1007 m
- Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, állókorcos toldással, színes műanyagbevonatú horganyzott
acéllemezből 298,5 m
- Belső festéseknél felület előkészítése 755,3 m2
- Diszperziós festés nyílásbefalazásoknál, belső oldali hőszigetelésen, ablak- és ajtókávában 755,3 m2
- Szigetelések rögzítése; földszinti hőszigeteléshez 1571 db
- Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton
aljzatszerkezethez 11194 db
- Homlokzati hőszigetelés földszinten, üvegszövetháló-erősítéssel, 261,8 m2
- Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel 1866 m2
Az eljárás pontos mennyiségeit és leírását 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 alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2.1. alkalmassági követelményt igazoló szakember szakmai
többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
2 3. Az M.2.2. alkalmassági követelményt igazoló szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 10
3 4. Az M.2.3. alkalmassági követelményt igazoló szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 10
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00108
II.2.14) További információ:
1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szopka Dániel (lajstomszám: 01104)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő
kizáró okok hatálya alá tartozik vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő(k)nek az ajánlat benyújtása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015.
Kr.) 4. § (1) bekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban:
EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az EEKD-t a 321/2015. Kr. 4. § (1), (3)-(4) bek. szerint szükséges kitölteni.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi
jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
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A magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatában 321/2015. Kr. 8. §-ban foglaltak szerint kell
igazolnia a kizáró okok hiányát.
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban 321/2015. Kr. 10. §-ban foglaltak szerint
kell igazolnia a kizáró okok hiányát.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Kr. 6. § és a 12. §, 14-16. §-aiban
foglaltak.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt 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.
A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerint az értékelési szempontokra figyelemmel Ajánlatkérő felhívja
Ajánlattevő(ke)t - megfelelő határidő tűzésével - a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §
szerinti nyilatkozatok illetve igazolások benyújtására.
Nem kérhető igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdésében foglaltak fennállnak.
A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével. Ebben az esetben a jogerős
határozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentummal együtt köteles benyújtani.
A 321/2015. Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás az erről szóló
nyilatkozatot kell ajánlatába becsatolni Ajánlattevőnek.
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.
Ugyanazon ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott igazolás tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
K.1. Alkalmatlan a gazdasági szereplő, amennyiben
(i) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési
tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve
(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország
nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. Kr. 26. §, szerint kell igazolnia
az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 322/2015. Kr.) 21. § (1) bekezdésének előírásait.
Amennyiben nyilvántartásban szereplés ténye a kamarai nyilvántartásban a Kbt. 69. § (11) bekezdés
szerint ellenőrizhető, akkor az igazolás tekintetében dokumentum csatolása nem szükséges. Amennyiben
a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti ellenőrzésére nincsen mód,
akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban
szereplés tényét igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. A nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés
tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány
vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. A nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a
releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.
A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a
Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8)
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bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi
jelentkezésnek – tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást
arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet
képviseletében eljárhat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatában, a 321/2015. Kr. 1.
§ (1) bekezdésben foglaltak alapján, a 321/2015. Kr. 5. §-ban foglaltak szerint, az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia az szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést, majd ajánlatkérő az eljárás
eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69.§ (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
Az alkalmassági követelmény előzetes igazolása tekintetében ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő az EEKD
IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmassági követelményekkel
kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.
M.1. A 321/2015. Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) teljesített legjelentősebb építési beruházásait
ismertető (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciáit.
A bemutatott referencia a 321/2015. Kr. 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon igazolandó.
A referencia igazolásban meg kell adni:
- a szerződő fél (szerződést teljesítő) és szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét;
- a szerződés (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét;
- a szerződés során az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által megvalósított műszaki tartalom
ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés
egyértelműen megállapítható. Amennyiben az építés beruházás teljesítése oszthatatlan (nem állítható
ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével) úgy a szerződés gazdasági szereplő által
elvégzett teljesítés ellenszolgáltatása szerinti műszaki tartalmának ismertetése olyan részletességgel,
melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
- a teljesítés idejét kezdő és befejező, valamint a műszaki átadás-átvétel időpontját (év/hónap/nap
pontossággal),
- a teljesítés helyét,
- a teljesítés önállóan vagy közös ajánlattevőként / projekt társaság tagjaként került megvalósításra (közös
ajánlattevő / projekt társaság esetében a teljesítés százalékban kifejezett arányát is meg kell adni),
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra megrendelésre a 321/2015. Kr. 22.§ (5) bek. irányadó,
továbbá a referencia igazolásból a fenti kritériumoknak is (úgy, mint a teljesítés oszthatatlan-e, tehát
a teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás kiállítható-e az egyes ajánlattevők által
végzett munkák elkülönítésével) egyértelműen ki kell derülniük!
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 5 (öt) év alatt befejezett, de
legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. A 321/2015. Kr. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségének illetve képzettségének, szakmai
tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevőnek EKR űrlap kitöltésével meg kell adnia az alkalmasság igazolásába bevonandó szakember
nevét, a szakember által igazolandó alkalmassági követelmény megnevezését, a szakemberrel
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jogviszonyban álló szervezet megnevezését, illetve be kell nyújtani a szakember rendelkezésre állási
nyilatkozatát.
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a felhívásban előírt jogosultsággal és ennek megléte
a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban ellenőrizhető meg kell adni a szakember
kamarai nyilvántartásának számát, névjegyzéki jelét és a jogosultság megszerzésének dátumát, ha
jogosultság nem ellenőrizhető a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban, csatolni szükséges a
jogosultságot igazoló dokumentum másolatát.
Amennyiben a megjelölt szakember a felhívásban előírt jogosultsággal nem rendelkezik, be kell nyújtani
a szakember előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű
releváns végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum másolatát, illetve a szakember saját kezűleg
aláírt önéletrajzát, amely tartalmazza az előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzésével összefüggő
korábbi projektek bemutatását.
Az M.2. pontban megajánlott szakemberek szakmagyakorlási jogosultságának igazolását, a Közbeszerzési
dokumentumok – I. kötet – 1. Alapvető információk tartalmazza részletesen.
Az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer számít bele az adott szakemberek gyakorlati idejébe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitásaira támaszkodás esetén a Kbt. 65. § (6)-(7)
és (12) bekezdés irányadó.
Nem kérhető igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak fennállnak.
Ugyanazon ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott igazolás tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően sikeres
műszaki átadás-átvétellel lezárva nem teljesítette az alábbiakat:
1. rész esetében:
M.1.1.: Legalább 1300 m2 mennyiségben hőszigetelés kivitelezésére vonatkozó műszaki átadás-átvétellel
lezárt munká(ka)t.
2. rész esetében:
M.1.1.: Legalább 850 m2 mennyiségben hőszigetelés kivitelezésére vonatkozó műszaki átadás-átvétellel
lezárt munká(ka)t.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több szerződéssel is igazolhatja
azzal, hogy az M.1.1. alpont szerinti előírások legfeljebb 3 (három) db szerződésből igazolható. Mindkét
részre történő ajánlattétel esetén szíveskedjenek elegendő a magasabb mennyiségi adatnak megfelelő
alkalmassági követelménynek megfelelni.
M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi
szakemberekkel:
M.2.1.: 1 fő a teljesítés során bevonni kívánt szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti
MV-É szakterületi felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal,
vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
szakmai gyakorlati idővel.
M.2.2.: 1 fő a teljesítés során bevonni kívánt szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti
MV-ÉV szakterületi felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal,
vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
szakmai gyakorlati idővel.
M.2.3.: 1 fő a teljesítés során bevonni kívánt szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti
MV-ÉG szakterületi felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal,
vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
szakmai gyakorlati idővel.
Egyes részen belül az M.2.1., M.2.2., M.2.3. pontban megjelölt szakemberek között átfedés nem
megengedett, Az egyik részben megjelölt szakember a másik részben is bemutatható.
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A Kbt.65.§ (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést (Kbt.67.§ (3) bekezdés).
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:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (valamennyi rész esetében):
Kötbér: A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból,
amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása esetén).
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett, kötbérterhes teljesítésre (le nem igazolt részteljesítésre) vonatkozó
nettó ellenszolgáltatás 0,5% / naptári nap, maximuma: 15%
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a késedelem jogkövetkezményei alkalmazandók.
Meghiúsulási kötbér: alapja nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) 20%
Teljesítési biztosíték: alapja nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) 5%
Jóteljesítési biztosíték: alapja nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) 5%
Jótállás: 36 hónap. A jótállási kötelezettség kezdő időpontja a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napja.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei (valamennyi rész esetében):
A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF (forint).
Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik.
Előleg: Nyertes Ajánlattevő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződéses összeg 30%-ának megfelelő összegű
előleg igénylésére jogosult. Ajánlatkérő az igényelt előleg vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosítékot ír elő.
Számlázás: Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 5 (öt) db számlát - ideértve a végszámlát
is - fogad be. A számlák a szerződés minimum 15%-35%-50%-80%-100%-os teljesítése esetén állíthatóak ki.
A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételének lezárása. A részszámlák összegét
Ajánlatkérő a szerződés szerinti kötelezettségteljesítés megvalósulásának mértéke alapján határozza meg, úgy,
hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja
meg. A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt. 135. §-ban foglalt feltétételek irányadók.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során a 322/2015. Kr. 32/A
rendelkezéseit alkalmazni kell. Amennyiben az Ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem
tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az Ajánlatkérő nem vállal
felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó.
A kifizetés teljesítése a Megrendelő által elfogadott teljesítést követően utófinanszírozással történik. A támogatás
intenzitása: 100,00%.
A számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak és a vonatkozó ÁFA szabályoknak megfelelően történik.
A kifizetésre vonatkozó szabályok:
- a 322/2015. Kr. 30.§ és 32.§, továbbá alvállalkozó igénybevétele esetén a 32/A. §,
- a Kbt. 27/A. §, Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(8) bek.
- Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
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A szerződés teljesítésével kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet
tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

154

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: 2022/06/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus
közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. Korm. Rend. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő
lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az
EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak
(Kbt. 68. § (1b) bek.).
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 ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdés szerint. Nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a Kbt. 47. § (2) bekezdése az irányadó.
2)Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján ajánlatához felolvasólapot kell csatolnia a Kbt. 68. § (4)
bekezdés szerinti tartalommal. A felolvasólap benyújtása a 424/2017. Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés
alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
3)A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az
alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: III.1.3) M.1., M.2.
5)Az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő
közép-európai idő (CET) szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/
oldalon ellenőrzi.
6)Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Közös ajánlattétel
esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett tartalommal. A csatolt megállapodásban meg kell
jelölni a vezető céget, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az EKR-ben
elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi
meg.
7)Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást új gazdasági szereplő
bevonása esetén.
9)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
10) A nyertes ajánlattevő(k)nek a 322/2015. Kr. 26. § alapján a szerződés hatályba lépését követően
legkésőbb 15. napig teljes körű all risk típusú építési-szerelési biztosítást (C.A.R.) kell kötnie (vagy meglévő
biztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, amely biztosítás részét képező
felelősségbiztosítási értékhatárok az 1. rész esetében legalább 60 millió Ft/év és 30 millió Ft/kár, a 2.
rész esetében legalább 25 millió Ft/év és 12 millió Ft/kár értékhatárig terjednek. Az építési-szerelési
biztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra is. Abban az esetben, amennyiben
a nyertes Ajánlattevő a szerződés hatálybalépésétől számított 15. napig nem rendelkezik az előírt
biztosítással, azt Ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő
a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
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11)Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás
során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
12)Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása és az ajánlatok benyújtása a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján
a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer
(jelen felhívásban a megnevezése rövidítve: EKR) igénybevételével történik. Az elektronikus közbeszerzési
rendszer igénybevételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
Korm. Rendelet rendelkezik.
13)Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdése alapján nyújt nemzeti elbánást.
14) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja az 1. rész esetében: 2022. május 31., 10:30,
találkozási helyszín: 8000 Székesfehérvár, Seregélyes u. 3. sz. hrsz.:8404; a 2. rész esetében: 2022. május 31.,
13:00, találkozási helyszín: 8000 Székesfehérvár, Kikinda u. 1. sz., hrsz.:9198/3
15)Ajánlatkérő egyenértékűség tekintetében felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésére.
16) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a
nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes
szervezet létrehozását.
17)Az ajánlati kötöttség időtartama (AF IV.2.6) pont pontosítva): 60 nap, a Kbt. 81.§ (11) bek. alapján.
18) Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték szempont szerint; 1.részszempont: fordított arányosítás alapján; 2-3. rész-szempont: egyenes arányosítás alapján; Adható
pontszám: 0-100; A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik.
19)Az eljárásban való részvétel nem kötött ajánlati biztosíték adásához.
20) Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt 53. § (6) bekezdés alapján feltételesen indítja meg.
21) A nyertes ajánlattevő által bemutatott jelen AF.III.1.3) pont M.2. pont szerinti szakembernek a
szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, vagy Magyar Építész Kamara
nyilvántartásában és rendelkezniük kell a megjelölt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői
jogosultsággal. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő által bemutatott szakember a
szerződéskötés időpontjáig nem szerepel a nyilvántartásban és nem rendelkeznek az előírt jogosultsággal,
azt Ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. §
(4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
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: Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (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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Pécsi Vasutas Sportkör (9729/2022)
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: Pécsi Vasutas Sportkör
Nemzeti azonosítószám: 19940791202
Postai cím: Verseny Utca 11
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czerpán István
Telefon: +36 72514900
E-mail: iroda@pvsk.hu
Fax: +36 72514903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pvsk.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/EKR001545942021/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/EKR001545942021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet (Kbt. 5. § (2) bekezdés)
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sporttevékenység
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pécs, Verseny u. 2. felújítás
Hivatkozási szám: EKR001545942021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45000000-7
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Pécsi Vasutas Sportkör infrastruktúra-fejlesztési programja kiterjed a Pécs, Verseny u. 2. sz. műemléki ingatlan
teljes felújítására is. Az építési terület 5.368 m2 (hrsz.: 19157/15). A fejlesztés tervei három részre tagolódnak: 1.
Épületen kívüli munkák 2. Csarnok épület 3. Iroda épület. A kivitelezési munkák ugyanakkor csak egy ütemben
végezhetők, mivel az épületek üzembe helyezése csak a közműbekötések felújításával történhet, amit az épületen
kívüli munkák fejezete tartalmaz. Az épületen kívüli munkák pedig nem készülhetnek el teljességgel előbb,
mint az épületek felújítása, mivel a végleges külső felületek megóvása az épületek felújítási munkái alatt nem
biztosítható (térkő burkolatok, kültéri műanyag sportburkolat, gyep).
Részletes leírás a II.2.4) A közbeszerzés ismertetése rovatban.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét
képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Egyenértékűség:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás)
meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve 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.
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: Pécs, Verseny u. 2. felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7622 Pécs, Verseny u. 2., hrsz.: 19157/15
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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A Pécsi Vasutas Sportkör infrastruktúra-fejlesztési programja kiterjed a Pécs, Verseny u. 2. sz. műemléki ingatlan
teljes felújítására is. Az építési terület 5.368 m2 (hrsz.: 19157/15). A fejlesztés tervei három részre tagolódnak: 1.
Épületen kívüli munkák 2. Csarnok épület 3. Iroda épület. A kivitelezési munkák ugyanakkor csak egy ütemben
végezhetők, mivel az épületek üzembe helyezése csak a közműbekötések felújításával történhet, amit az épületen
kívüli munkák fejezete tartalmaz. Az épületen kívüli munkák pedig nem készülhetnek el teljességgel előbb,
mint az épületek felújítása, mivel a végleges külső felületek megóvása az épületek felújítási munkái alatt nem
biztosítható (térkő burkolatok, kültéri műanyag sportburkolat, gyep).
1. Épületen kívüli munkák
Az előkert kivételével a telek lehatárolására a keleti és a nyugati oldalon új téglakerítés épül. Telken belül a
teljes terület megújul, és egy 36 férőhelyes parkoló, valamint egy szabadtéri 3x3 kosárlabdapálya is létesül. A
közműépítési munkák a szennyvízcsatorna és a csapadékvíz-nyomóvezeték esetében a szomszédos ingatlanokat
is érintik.
Építészet: Betonelemes kerítések bontása, új téglakerítések építése. Sporttechnológia: 3x3 kosárlabdapálya:
mérete 14x18 m = 252 m2, rugalmas kültéri sportburkolat műanyag modulokból. Villamosság: Sportpályavilágítás 4 db 8 m-es oszlopon LED-es lámpatestekkel, térvilágítás 3 db 6 m-es oszlopon LED-es lámpatestekkel.
Közművek: Az ingatlan vízellátása megoldott, a korábban kiépített Dk 90 KPE bekötésről. Az ingatlan meglévő
szennyvízbekötéssel rendelkezik, de a meglévő szennyvízcsatornát fel kell újítani, ami a szomszédos ingatlanokat
is érinti. A csapadékvíz gyűjtésére 60 m3-es zárt acél tartály csapadékvíz tároló készül, a felesleg elvezetése új
nyomóvezeték kiépítésével történik, a szomszédos ingatlanon keresztül. Az ingatlan középnyomású gázellátással
rendelkezik. Utak: Térburkolat és járdák készítése 908 m2 területen, beton kiskő elemekből. Kertészet: Parkosításgyepesítés 1.148 m2 területen, 18 db fa, és 290 db cserje ültetésével készül. Kerti bútorok 4 db támlás pad, 4 db
szemetes, és 8 db kerékpártámasz fix telepítésével.
2. Csarnok épület felújítása
A csarnok épület felújítása során megújul egy kosárlabda edzőterem, valamint két judo edzőterem, a hozzájuk
tartozó öltözőkkel, és egyéb kiszolgáló helyiségekkel. A hasznos alapterülete, földszint 1.543 m2 + emelet 353 m2
= 1.896 m2.
Építészet: Csarnokszerkezet, km. tégla falazatok, válaszfalak, valamint padozatok részleges bontása. Az új
teherhordó szerkezetek alá új beton sávalapok készülnek, helyenként vasalással erősítve, ill. új mon. vb. lemezalap.
Részlegesen új acél pillérek, és vázszerkezet. Megmaradó tömör tégla külső falszerkezet. Meglévő natúr-, és klinker
tégla homlokzati felületek tisztítása, és impregnálása. Részlegesen új monolit vb. födémlemezek. Megmaradó
fa tetőszerkezet felújítása. Meglévő 1.990 m2 azbesztes síkpala, és 1.990 m2 bitumenes hullámlemez héjazat
bontása, 1990 m2 új héjazat készítése teljes deszkázattal, natúr titáncink síklemezzel. Padlóknál 2 rtg. bitumenes
lemez talajnedvesség elleni szigetelés, meglévő falaknál falátvágással, 1 rtg. műanyaglemezzel. Új, hőszigetelő
üvegezésű fa, hagyományos megjelenésű külső nyílászárók beépítése, meglévők bontásával. Greslap, és PVC
padlóburkolatok, illetve judo edzőtermekben PVC sportpadló 519 m2, kosárlabda teremben sportparketta
614 m2. Gépészet: A szükséges hőigényt 2db VIESSMANN VITODENS 200 W, 80 kW névleges teljesítményű
kondenzációs turbó gázkazán biztosítja, 16 m3/h gázigény mellett. Légtechnika: A kosárlabda csarnok és az 1es Judo csarnok légkezelője V=6500 m3/h (melegvizes utófűtő kaloriferrel). A 2-es Judo csarnok légkezelője
V=1200 m3/h (elektromos utófűtő kaloriferrel). A földszinti gépészeti tér légkezelője V=360 m3/h (elektromos
utófűtő kaloriferrel), az emeleti öltöző blokkok légkezelői 3 x V=480 m3/h (elektromos utófűtő kaloriferrel)
berendezésekkel készülnek. Villamosság: Új belső hálózat készül. Homlokzatvilágítás 16 db lámpatesttel.
Gyengeáram: U/UTP Cat6 strukturált hálózat készül a telefonos és informatikai eszközök kiszolgálására, 15U típusú
RACK-szekrénnyel. A riasztórendszer 1db önálló INTEGRA256-PLUS 256 riasztóközponttal, 10 db nyitásérzékelővel,
valamint 26 db mozgásérzékelővel készül, a térfigyelő rendszer pedig 1 db dómkamerával, és 6 db csőkamerával.
A kosárlabda terem eredményjelző rendszere P4 beltéri 200*109 cm méretű LED táblával, és 1500 nit típusú
eszközzel kerül kiépítésre.
3. Iroda épület
Az iroda épület földszintjén irodák és kiszolgáló helyiségeik kerülnek kialakításra, míg az emeletén 4 db
vendégszoba kap helyet. Hasznos alapterülete, földszint 345 m2 + emelet 148 m2 = 493 m2.
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Építészet: Megmaradó kő- tégla réteges vegyes falazatú sávalapok. Megmaradó teherhordó-, és határoló
falazatok nagyméretű tömör téglából. Megmaradó alátámasztó szerkezetként középen 8 db meglévő öntöttvas
oszlop tartja földszint feletti födémet. Megmaradó borított fafödémek, valamint a középső részen acélgerendás
födémszakasz, ahol új vasbeton lemezfödém készül. A héjazatcsere során elbontásra kerül 320 m2 azbesztes
hullámpala héjazat, valamint 260 m2 azbesztes síkpala héjazat, és 580 m2 új deszkázaton natúr titáncink
síklemez készül. Meglévő falaknál 68 m2 falátvágással 1 rtg. műanyaglemezes talajnedvesség elleni szigetelés
készül, a padozatokban 2 rtg. bitumenes lemezzel. A külső nyílászárók új, hőszigetelő üvegezésű, fa pallótokos
szerkezetekre lesznek cserélve. Az új padlóburkolatok greslap, és laminált padló felülettel készülnek. 38 db
homlokzati ablakhoz natúr homokkő ablakpárkány cseréje, valamint meglévő natúr-, és klinker tégla felületek
tisztítása és impregnálása. Gépészet: A szükséges hőigényt a gépészeti térben elhelyezett 1db VIESSMANN
VITODENS 200 W kondenzációs gázkazán, 49 kW névleges teljesítményű kondenzációs turbó gázkazán biztosítja,
4,47 m3/h gázigény mellett. Villamosság: Új belső hálózat készül. Homlokzatvilágítás 24 db lámpatesttel.
Gyengeáram: U/UTP Cat6 strukturált hálózat készül a telefonos és informatikai eszközök kiszolgálására 22U RACKszekrénnyel. Riasztórendszer 1db riasztó központtal, 4 db nyitásérzékelővel, valamint 19 db mozgásérzékelővel.
Térfigyelő rendszer 3 db csőkamerával.
(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 Jótállás időtartama (min. 24 hó-max. 60 hó) 10
2 A felhívás III.1.3. M.2.a) pontjában megjelölt szakember közlekedési építmények szakterületű felelős
műszaki vezetői (MV-KÉ) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap.(min. 0 hó, max. 36
hó) 10
3 A felhívás III.1.3. M.2.b) megjelölt szakember építész szakterületű FMV (MV-É) jogosultság megszerz.
szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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
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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.2.7. pont: teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépését követő munkaterület átadástól számított 12 hónap.
Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja szerinti érvénytelenségi okot, azaz, érvénytelen az
ajánlat, ha a nettó ajánlati ár meghaladja a jelen felhívásban meghatározott nettó 1.220.472.441,- Ft-ot.
A részajánlat tétel kizárásának indoka:
A Pécsi Vasutas Sportkör infrastruktúra-fejlesztési programja kiterjed a Pécs, Verseny u. 2. sz. műemléki ingatlan
teljes felújítására is. Az építési terület 5.368 m2 (hrsz.: 19157/15). A fejlesztés tervei három részre tagolódnak: 1.
Épületen kívüli munkák 2. Csarnok épület 3. Iroda épület. A kivitelezési munkák ugyanakkor csak egy ütemben
végezhetők, mivel az épületek üzembe helyezése csak a közműbekötések felújításával történhet, amit az épületen
kívüli munkák fejezete tartalmaz. Az épületen kívüli munkák pedig nem készülhetnek el teljességgel előbb,
mint az épületek felújítása, mivel a végleges külső felületek megóvása az épületek felújítási munkái alatt nem
biztosítható (térkő burkolatok, kültéri műanyag sportburkolat, gyep).
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: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó,és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§(1) és (2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Ajánlattevő,alvállalkozó,és alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő a Kbt.64. §-ban foglaltaknak
megfelelően élhet az öntisztázás lehetőségével. Ebben az esetben a gazdasági szereplő a
megbízhatóságát alátámasztó jogerős határozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentummal
(továbbiakban EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.
2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet
végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében,illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek
a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:
1. Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdése,valamint a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról (továbbiakban Kr.) 2.§ (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.
A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67.§ (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 1. § (3), (3a) és (4) bekezdése, és alkalmazandó az 1. § (9) bekezdés.
A gazdasági szereplőnek az adott eljárásban alkalmazott szabályoknak megfelelően az ajánlatkérő Kbt. 69.
§ (4)-(8) bekezdése szerinti felhívására vagy az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III.
és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,
és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevőnek be kell csatolnia az EEKD-t, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az AT egyszerű nyilatkozatát (IV.rész: alfa).
Ajánlatkérő felhívására a legkedvezőbb ajánlatottevőnek, valamint ha ajánlatkérő felhívja, akkor az
őt követő ajánlattevő(k)nek a Kbt. 69.§(4)-(7) bekezdése szerint be kell nyújtania Magyarországon
letelepedett ajánlattevők esetében a Kr.8.§-a, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a
Kr.10.§-a szerinti iratokat/igazolásokat a Kr.12.§-ban és a 14-16.§-okban foglaltak figyelembevételével.
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Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani azon nyilatkozatát, miszerint nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62.§(1)-(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt.67.§(4) bekezdés, tekintettel
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15.§(2) bekezdésében foglaltakra). A Kr.15.§(1) bekezdése alapján
az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak az EEKD
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hiányának igazolása
érdekében.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§(11) bekezdését, valamint a Kr.1.§(3) bekezdését megfelelően alkalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs
folyamatba változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
2. Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepel a
vonatkozó névjegyzékben, illetve nyilvántartásban, vagy rendelkezik az előírt engedéllyel, jogosítvánnyal,
vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő
ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni
vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének
adatai alapján. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)
bekezdése szerinti felhívására a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Ajánlattevőnek be kell csatolnia az EEKD-t, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az AT egyszerű nyilatkozatát (IV.rész: alfa).
A Kbt.69.§(4) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
AT, illetőleg adott esetben a Kbt.69.§ (6) bek. alapján az értékelési sorrendben azt követő következő
legkedvezőbb AT által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján
csatolandó a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattevő részére a jelen felhívás
feladásának napjától (felhívás VI.5.) visszafelé számított 12 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi
számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot az alábbi tartalommal,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak:
— számla száma,
— mióta vezeti a számlát,
— a számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó
időtartamú sorba állítás. („Sorba állítás”: a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott
fogalom szerint.)
A nyilatkozatok - a különböző banki gyakorlatnak megfelelően - eltérő formájúak lehetnek, de
mindegyiknek egyértelmű és maradéktalan választ kell adnia az ajánlati felhívásban megfogalmazott
pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére, ilyenként fogadja el az ajánlatkérő azon pénzügyi
intézményi nyilatkozatot is, amely „sorba állítás” helyett „sorban állás” hiányára vonatkozóan tartalmaz
közlést.
Ajánlattevőnek továbbá nyilatkozatot kell benyújtani arra vonatkozóan, hogy valamennyi - a vizsgált
időszakban létező, illetve létezett - számlaszámára vonatkozóan benyújtotta a pénzügyi intézményi
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nyilatkozatokat. Megszűnt pénzforgalmi számla esetén bármely, a megszűnés dátumát követően kelt
igazolás elfogadható a minimumkövetelmény alátámasztására.
P/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján
csatolandó az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából
(magasépítési beruházás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló
nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P/2. pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan ajánlattevő:
P/1. amennyiben bármelyik, a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapban
vezetett pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot
meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
Alkalmatlan ajánlattevő:
„P/2. ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben:
- a közbeszerzés tárgyából (műemlékkel kapcsolatos építési beruházás) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele nem éri el a 750.000.000,- Ft összeget.”
A P.2./ pontban meghatározott alkalmassági követelmények közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és jelen felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11) bekezdése is irányadó.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése
alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek be kell csatolnia az EEKDt, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az AT egyszerű
nyilatkozatát (IV.rész: alfa).
A Kbt.69.§(4) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
AT, illetőleg adott esetben a Kbt.69.§ (6) bek. alapján az értékelési sorrendben azt követő következő
legkedvezőbb AT által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki,illetve szakmai alkalmasság
alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1.) A 321/2015.(X.30.) Korm.rend. (a továbbiakban „Kr.”) 21.§(2) bek.a) pontja alapján a jelen felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban teljesített,de legfeljebb a jelen felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 8 évben megkezdett, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a
Kr.22.§ (3) bek.szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A cégszerű nyilatkozatban és az
igazolás(ok)ban meg kell adni legalább
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— A szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét (továbbá felvilágosítást adó neve, telefon és email
elérhetősége)
— Az építési beruházás tárgyát és mennyiségét,
— A teljesítés kezdő és befejező idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá
— Az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelés!
Amennyiben az AT a referenciát közös ATként/alvállalkozóként teljesítette,úgy ajánlatkérő a
Kr.22.§(5) bek-ének megfelelően jár el. Olyan referenciák esetében,melyek nem felelnek meg a
Kr.22.§ (5) bek.-ének,úgy a ref.-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie,hogy az AT a ref. mely
részeit teljesítette,megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t,tekintettel arra,hogy ajánlatkérő ilyen ref.
benyújtása esetén kizárólag a ref.munkának az AT által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági
követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 24.§ (1) bek.-e szerinti igazolásokat is elfogad az M.1.) pontban
meghat. igazolási módok helyett,illetve mellett.
Az AT az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt.65.§ (10) bek.-e szerinti
korlátozó feltétel nem alkalmazandó.
M.2./ A 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 21.§(2)bek.ének b) pontja alapján ATnek be kell nyújtania nyilatkozatát
azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
— a szakember neve, azon a szakembernek (szervezetnek) felelősnek a megnevezését, akit az M2. a-b)
alpontokban előírt alkalmassági követelmények igazolásaként bemutat,
— annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
— nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
— végzettség igazolása
Ajánlattevőnek már az ajánlata részeként csatolni kell továbbá az ajánlathoz a szakember által aláírt
önéletrajzot az alábbi tartalommal:
— a szakember neve, címe
— a munka megvalósítása során szerzett szakmai tapasztalatot, gyakorlatot, év/hónap pontossággal
— a szakember jelenlegi munkahelyét (a szakember munkáltatójának, foglalkoztatójának a megjelölése,
annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja(ajánlattevő
szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható
legyen.
Ezen igazolásokat akkor is csatolni szükséges, ha az adott szakember már rendelkezik az előírt
jogosultsággal.
A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági
követelmények teljesülése, és a 3. értékelési részszempontra vonatkozó adatoknak. A szakmai tapasztalat
számításánál az Ajánlatkérő a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos időszakban végzett munka) csak
egy munkát vesz figyelembe.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenységvégzésére
jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend.40.§ és 41.§-aiban foglaltakra.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a szakemberre vonatkozó értékelési szempont kapcsán, hogy a Kbt. 71.
§ (9a) bekezdés alapján a 77. § (1) bekezdése szerint meghatározta a szakemberre vonatkozó megajánlás
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legkedvezőbb szintjét és ha az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de
megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell
adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
Az önéletrajz nem minősül szakmai ajánlatnak, az ajánlatban megjelölt szakember esetén hiánypótlási
felhívás elrendelhető.
A Kbt.65.§ (6) bek.-e alapján az M1-M2.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek elegendő,ha a
közös ATk egyike megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:
M/1. nem rendelkezik jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 8 évben megkezdett, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) építési
beruházás megvalósítására referenciával:
M.1.1. nem rendelkezik legalább összesen nettó 1.000 m2 hasznos alapterületű műemlék épület építészet,
épületgépészet, épületvillamosság szakági munkát magában foglaló bővítése és/vagy építészet,
épületgépészet, épületvillamosság szakági munkát magában foglaló komplex felújítása magasépítési
referenciával;
M.1.2. legalább összesen 800 m2 fém síklemez héjazatú tetőfedés építési feladatrészt tartalmazó
referenciával;
M.1.3. legalább 460 m2 egybefüggő sportparketta és/vagy sportpadló építési feladatrészt tartalmazó
referenciával.
Az M.1.1.-M.1.3. referencia-követelményeknek történő megfelelőség max 4. szerződésből teljesíthető,
tekintettel arra, hogy a munkanemek nem oszthatóak, így az alkalmassági feltételnek történő megfelelés
az M.1.1. pont esetén az épület alapterületének tekintetében értelmezendő, az M.1.2. pont esetén a
tetőfedés területének tekintetében értelmezendő.
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel
rendelkező szakemberekkel:
M2.a) nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:
legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ”
kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez
szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 2. pontjában meghatározott vagy
azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M2.b) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É”
kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez
szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 3. pontjában meghatározott vagy
azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M2.c) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É-M”
kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez
szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 4. pontjában meghatározott vagy
azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
A fentiekben megjelölt szakember tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot
szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem írt elő, azt
a 3. sz. értékelési szempont keretében értékeli.
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
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A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: nettó egyösszegű ajánlati ár 0,5 %-a /nap, max. 15 %.
Meghiúsulási kötbér: nettó egyösszegű ajánlati ár 20 %.
Jótállás (min. 24 hónap).
Jótállási biztosíték: a műszaki-átadás átvételtől számított 24 hónapos időtartamra, egyösszegű ajánlati ár 2 %, Kbt.
134 .§ (6) bekezdés a) pontja alapján.
Az ajánlattétel, a kifizetések és elszámolás pénzneme: HUF.
Váll. a Kbt. 135. § (8) bek. szerint a váll. díj 5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Ha AT
kéri az előleg kifizetését, úgy azt AK legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti.
Tartalékkeret nem kerül alkalmazásra.
AK a szerződés szerinti vállalkozási díjat a Ptk.6:130.§ (1) és (2) bek. alapján, ill. a Kbt. 135.§ alapján, és az
alkalmazandó 322/2015.(X. 30.) Korm.rend.ben meghatározott feltételek szerint teljesíti.
Esedékesség: Vállalkozó 9 darab számla, ezen belül 1 db előlegszámla 6 db részszámla és 1 db végszámla
benyújtására jogosult (a számlák összegében az ÁFA összegét is fel kell tüntetni).
A részszámlák kibocsátásának lehetősége:
1. részszámla: a kivitelezési ütemterv szerinti 15%-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 15 %-ának
megfelelő összegben,
2. részszámla: a kivitelezési ütemterv szerinti 30%-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 15 %-ának
megfelelő összegben,
3. részszámla: a kivitelezési ütemterv szerinti 45%-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 15 %-ának
megfelelő összegben.
4. részszámla: a kivitelezési ütemterv szerinti 60%-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 15 %-ának
megfelelő összegben.
5. részszámla: a kivitelezési ütemterv szerinti 75%-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 15 %-ának
megfelelő összegben.
6. részszámla: a kivitelezési ütemterv szerinti 90%-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 15 %-ának
megfelelő összegben.
A végszámla összege a meghatározott nettó vállalkozói díj 10%-a. A végszámlát a 100 %-ot elérő teljesítésnél,
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás (teljesítésigazolás) lezárását követően nyújthatja be a Vállalkozó.
Az előlegszámlával a 6. részszámlában kell elszámolni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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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: 2022/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás az EKR rendszerben történik.
(https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. §-a szerinti történik, az
elektronikus bontás szabályait továbbá 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. AK a közbeszerzési dokumentumot a gazdasági szereplők részére az elektronikus közbeszerzési
rendszerben (a továbbiakban: EKR), a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé. A
közbeszerzési eljárás EKR azonosító száma: EKR001545942021
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2. Az eljárásban az AK tárgyalást nem tart. AK helyszíni bejárást tart. Ajánlatkérő 2022. május 31. napján
11:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. A találkozó és a helyszínbejárás kezdetének helye: 7622 Pécs,
Verseny u. 2.
3. A IV.2.6) pontban 2 hóban megadott időtartam 60 nap időtartamot jelent.
4. Az AK kizárja az eljárásból azt az ATt, alvállalkozót,az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet
(vagy személyt), aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
5. ATnek ajánlatát a jelen felhívásban és a KD-ban foglalt tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban
felmerülő összes költség AT-ket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak).
6. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§.szerint biztosítja. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az eljárásba,
és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban
korábban nem szereplő GSZ-t von be az eljárásba, a GSZ-vel kapcsolatos valamennyi előírt dokumentumot
a hiánypótlásban be kell nyújtani.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt.66.§.(5) bek.szerinti felolvasólapot, az AT Kbt.66.§ (2) bek.,valamint
66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatát. A Kbt.66.§ (6) bek.szerinti nyilatkozatot nemleges esetben is be kell
nyújtani,
8. Az ajánlatoknak az AH lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie. Az
ajánlatnak pdf kiterjesztésűnek, jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Formai
kötöttség: Kbt. 41/A. § szerint.
9. Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a KD. részeként kiadott árazatlan
költségvetés beárazásával. A kiadott költségvetéstől eltérni nem lehet. Ajánlattevő köteles csatolni a
cégszerűen aláírt eredeti, teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető)
beárazott költségvetési kiírást, Microsoft Excel formátumban (.xls) is csatolni. Érvénytelen az ajánlat, ha az
ajánlattevő ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést.
10. Ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell AT, valamennyi közös AT, az
ajánlatban nyilatkozatot aláíró AV-k, és az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek
esetében az alábbi iratokat: - ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási
címpéldánya vagy a 2006. évi V. tv 9. § (1) bek szerinti aláírási-mintája - a cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállalókra vonatkozó meghatalmazás - amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem
bírált mód van foly-ban a von. vált.bej-i kérelem egyszerű másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez
kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is.
11. Közös ajánlattételre a Kbt. 35.§ és a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (EKR rendelet) előírásait, valamint
a KD előírásait kell alkalmazni
12. Az ajánlatokat az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kell benyújtani az EKR rendeletben és a
közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint,
13. AK felhívja a figyelmet az EKR rendelet 11.§ (1) és (4) bekezdéseire.
14. Az ajánlattétel nyelve a magyar,
15. AK a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 30.§ (4) bek.alapján az ATk alkalmasságának feltételeit és
igazolását szigorúbban állapította meg a P1-P2. és M1. és M2. pontjainak vonatkozásában,
16. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)–(9) bek. tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását önálló ajánlattevőtől vagy közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől.
17. Az ajánlati ár értékelése: 1. részszempont:fordított arányosítás, minőségi értékelési szempontok
értékelése: 2. részszempont: arányosítás, 3. részszempont: arányosítás, a KD-ban rögzítettek szerint,
Adható pontszám 0-10.
18. AK az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját,
19. AK az ajánlatok bírálata és értékelése tekintetében él a Kbt.81.§ (4)-(5) bek.szerinti lehetőséggel.
20. Valamennyi időpont: közép-európai (helyi) idő szerint értendő,
21. Irányadó jog: a felhívás feladásának napján hatályos Kbt.vonatkozó előírásai,valamint végrehajtási
rendeletei és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet
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22. Nyertes AT-nek rendelkeznie kell (vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie) legkésőbb
a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül teljes körű építési-szerelési (CAR) biztosítással az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedően -, melynek kártérítési limitértéke dologi kár és személyi
károk esetében is minimum 100 millió Ft/káresemény és minimum 200 millió Ft/év. A felelősségbiztosítás
megkötését igazoló kötvényt a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül be kell mutatni.
23. Nyertes AT-nek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás M2. pontjában előírt
szakemberek vonatkozásában a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, MV-É, MV-É-M vagy ezzel
egyenértékű) jogosultsággal, valamint kamarai nyilvántartásban való szerepléssel.
24.A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő a jelen beruházás vonatkozásában a támogatásra
irányuló igény (támogatást, illetve támogatásiszerződés-módosítást) el nem fogadását, vagy az
igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja. További ilyen feltétel az ingatlan tulajdonosa hozzájáruló nyilatkozatának
megléte. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban megjelölt feltételt,
amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
25. FAKSZ: Dr. Komlódi András; Lajstromszám: 00228.
26. Rövidítések: AT=Ajánlattevő, AK= ajánlatkérő, KD=Közbeszerzési Dokumentumok, GSZ=Gazdasági
Szereplő
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.3. folytatása:
27. Feltételes közbeszerzési eljárás: a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő a jelen beruházás
vonatkozásában a támogatásra irányuló igény (támogatást, illetve támogatási szerződés-módosítást) el
nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti,
amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. További ilyen feltétel az ingatlan tulajdonosa
hozzájáruló nyilatkozatának megléte.
A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban megjelölt feltételt, amelytől a
közbeszerzés eredményességét függővé tette, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
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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:
2022/05/16 (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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BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9632/2022)
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: 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): www.vjsz.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: Nagyvállalat
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Járműjavítás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Statikus áramátalakító beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001660522021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

173

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31121110-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint termék beszerzése mindösszesen (alapösszmennyiség): 13 darab teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő legfeljebb 3 darab erejéig, azaz 23%-kal eltérhet a szerződés
teljesítése során.
Fix keret: 13 darab, opciós keret: 3 darab)
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt 13 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 36.270.000 HUF.
A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű
minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.
A termék leszállításakor, átadásra kell kerüljön a termék gyártmánydokumentációja (alkatrészjegyzék, kapcsolási
rajzok, hibakereséshez, beállításhoz szükséges mérési utasítások, útmutatók), mely alkalmas a garanciális időszak
lejárta utáni javítási és karbantartási feladatok elvégzésére. Megrendelő vállalja, hogy harmadik személynek ezen
dokumentációt nem adja át. A dokumentációkat magyar nyelven kell biztosítani (digitális formában és papír
alapon egyaránt).
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 44188300 (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: Statikus áramátalakító beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

31121110-4

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint termék beszerzése mindösszesen (alapösszmennyiség): 13 darab teljesüléséig.
A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő legfeljebb 3 darab erejéig, azaz 23%-kal eltérhet a szerződés
teljesítése során.
Fix keret: 13 darab, opciós keret: 3 darab)
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt 13 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 36.270.000 HUF.
A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű
minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.
A termék leszállításakor, átadásra kell kerüljön a termék gyártmánydokumentációja (alkatrészjegyzék, kapcsolási
rajzok, hibakereséshez, beállításhoz szükséges mérési utasítások, útmutatók), mely alkalmas a garanciális időszak
lejárta utáni javítási és karbantartási feladatok elvégzésére. Megrendelő vállalja, hogy harmadik személynek ezen
dokumentációt nem adja át. A dokumentációkat magyar nyelven kell biztosítani (digitális formában és papír
alapon egyaránt).
(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. Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől számítva
(minimum 30 nap, maximum 80 nap) 5
2 3. Jótállás időtartama (minimum 24 hónap, maximum 36 hónap) 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 93
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Mindösszesen 3 darab mennyiség erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés megszűnését megelőzően írásban jelezheti, hogy élni kíván opciós jogával.
Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult, de
nem kötelezett.
Amennyiben Ajánlatkérő él az opciós jogával szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik a 3
darab Opciós-keretmennyiség kimerítéséig, de legfeljebb 3 hónap időtartammal.
Ajánlatkérőt lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az összes opciós mennyiség lehívására,
akár annak egy részére.
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 nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 255 - 673311
(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: Statikus áramátalakító 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:
2022/05/09 (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: 1
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: PowerQuattro Egyesült Teljesítményelektronikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12377149242
Postai cím: János Utca 175
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1161
Ország: Magyarország
E-mail: pqinfo@powerquattro.hu
Telefon: +36 14055400
Internetcím(ek): (URL) www.powerquattro.hu
Fax: +36 14054008
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: 44188300
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretet a becsült érték alapján határozta meg. Az eljárás bontás során
hirdetett rendelkezésre álló kerete a fentiekre tekintettel: nettó 35.000.000.- Ft. A legjobb ár-érték arányú
ajánlat szerinti „Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)” megajánlás nettó 44.188.300.- Ft. A legjobb ár-érték
arányú érvényes ajánlat szerinti megajánlás és a bontás során hirdetett rendelkezésre álló fedezet összege
közötti különbözet nettó 9.188.300.- Ft, ami a BKV Vasúti Járműjavító Kft. saját költségvetése terhére
rendelkezésre áll és a tárgyi eljárás fedezete ekként kiegészítésre került a Döntéshozó 2022.04.12. napján
hozott döntése értelmében.
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pontban meghatározott információ:
PowerQuattro Egyesült Teljesítményelektronikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyertes
ajánlattevő adószáma : 12377149-2-42
NES Nová Dubnica s.r.o. ajánlattevő: SK2120377963
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: 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:
2022/05/16 (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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

178

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 (9929/2022)
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: Balogh Gergely
Telefon: +36 52512700-73051
E-mail: balogh.gergely@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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-1104 DEKK Pathológia részére reagens beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000031062022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696500-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés Reverz hibridizációs vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek beszerzésére 4
tételben, összesen 2300 db teszt, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Pathológia részére.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 45312036 (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: Reverz hibridizációs vizsgálatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Pathológia
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés Reverz hibridizációs vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek beszerzésére 4
tételben, összesen 2300 db teszt, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Pathológia részére.
Beszerzésre kerülő mennyiségek:
1. tétel: 42 csomag, Kiszerelés: 20 db teszt/csomag, azaz 840 db teszt
2. tétel: 10 csomag, Kiszerelés: 20 db teszt/csomag, azaz 200 db teszt
3. tétel: 18 csomag, Kiszerelés: 20 db teszt/csomag, azaz 360 db teszt
4. tétel: 45 csomag, Kiszerelés: 20 db teszt/csomag, azaz 900 db teszt
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A beszerzés magában foglalja a szállítást is.
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Műszaki követelmények:
1. tétel:
• BRAF gén genetikai eltéréseinek kimutatására alkalmas reagensekkel szemben támasztott elvárások:
• Alkalmas szövettani mintákhoz
• Alkalmas 9 mutáció egyidejű kimutatására a BRAF gén 600 és 601 kodonjaiban.
• Manuálisan és automatizálható (hibridizáció automatizálása) formában is alkalmazható legyen
• Ne igényeljen egyéb laboratóriumi termékeket, költségeket.
• Ready-to-use reagenseket alkalmaz, melyek a termékben benne vannak.
• CE/IVD minősítéssel rendelkezik.
• Pozitív, negatív és reakció kontroll mintákat tartalmaz, minden vizsgálat esetében.
• Polimeráz láncreakción (PCR) és reverz-hibridizáción alapuló módszer, amely érzékenysége 5% alatti kell legyen.
• A PCR-amplifikáció során biotinnal jelölt primereket kell alkalmaznia.
• A teszt stripek allél-specifikus oligonukleotid próbák sorát tartalmazzon a kimutatandó eltérésekre specifikusan.
• Reagens veszteség nélkül akár egyetlen minta is tesztelésére is alkalmas
2. tétel:
• NRAS gén genetikai eltéréseinek kimutatására alkalmas reagensekkel szemben támasztott elvárások:
• Alkalmas szövettani mintákhoz
• Alkalmas 22 mutáció egyidejű kimutatására az NRAS gén 12, 13, 59, 60, 61 és 146 kodonjaiban.
• Manuálisan és automatizálható (hibridizáció automatizálása) formában is alkalmazható legyen
• Ne igényeljen egyéb laboratóriumi termékeket, költségeket.
• Ready-to-use reagenseket alkalmaz, melyek a termékben benne vannak.
• CE/IVD minősítéssel rendelkezik.
• Pozitív, negatív és reakció kontroll mintákat tartalmaz, minden vizsgálat esetében.
• Polimeráz láncreakción (PCR) és reverz-hibridizáción alapuló módszer, amely érzékenysége 5% alatti kell legyen.
• A PCR-amplifikáció során biotinnal jelölt primereket alkalmaz.
• A teszt stripek allél-specifikus oligonukleotid próbák sorát tartalmazzák a kimutatandó eltérésekre specifikusan.
• Reagens veszteség nélkül akár egyetlen minta is tesztelésére is alkalmas
3. tétel:
• EGFR gén genetikai eltéréseinek kimutatására alkalmas reagensekkel szemben támasztott elvárások:
• Alkalmas szövettani mintákhoz
• Alkalmas 30 mutáció és vagy deléció egyidejű kimutatására az EGFR gén 18, 19, 20 és 21 exonjaiban, beleértve a
rezisztencia mutáció kimutatását is.
• Manuálisan és automatizálható (hibridizáció automatizálása) formában is alkalmazható legyen
• Ne igényeljen egyéb laboratóriumi termékeket, költségeket.
• Ready-to-use reagenseket alkalmaz, melyek a termékben benne vannak.
• CE/IVD minősítéssel rendelkezik.
• Pozitív, negatív és reakció kontroll mintákat tartalmaz, minden vizsgálat esetében.
• Polimeráz láncreakción (PCR) és reverz-hibridizáción alapuló módszer, amely érzékenysége 5% alatti legyen.
• A PCR-amplifikáció során biotinnal jelölt primereket alkalmaz.
• A teszt stripek allél-specifikus oligonukleotid próbák sorát tartalmazzák a kimutatandó eltérésekre specifikusan.
• Reagens veszteség nélkül akár egyetlen minta is tesztelésére is alkalmas
4. tétel:
• KRAS gén genetikai eltéréseinek kimutatására alkalmas reagensekkel szemben támasztott elvárások:
• Alkalmas szövettani mintákhoz
• Alkalmas 29 mutáció egyidejű kimutatására a KRAS gén 12, 13, 59, 60, 61, 117 és 146 kodonjaiban.
• Manuálisan és automatizálható (hibridizáció automatizálása) formában is alkalmazható legyen
• Ne igényeljen egyéb laboratóriumi termékeket, költségeket.
• Ready-to-use reagenseket alkalmaz, melyek a termékben benne vannak.
• CE/IVD minősítéssel rendelkezik.
• Pozitív, negatív és reakció kontroll mintákat tartalmaz, minden vizsgálat esetében.
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• Polimeráz láncreakción (PCR) és reverz-hibridizáción alapuló módszer, amely érzékenysége 5% alatti kell legyen.
• A PCR-amplifikáció során biotinnal jelölt primereket alkalmaz.
• A teszt stripek allél-specifikus oligonukleotid próbák sorát tartalmazzák a kimutatandó eltérésekre specifikusan.
• Reagens veszteség nélkül akár egyetlen minta is tesztelésére is alkalmas
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:
1. Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
2. Csak a teljes részre tehető ajánlat.
3. A részajánlat tétel kizárásának indoka: A beszerzésre kerülő termékek (reagensek) mindegyike Reverz
hibridizációs vizsgálat elvégzéséhez szükséges, ebből adódóan az egy szállítóval történő szerződéskötés
gazdaságilag előnyösebb, a várható nagyobb árkedvezmény elérése érdekében.
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 020 - 046471
(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-1104 DEKK Pathológia részére reagens beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BioVendor-laboratorni medicina, a.s.
Nemzeti azonosítószám: CZ63471507
Postai cím: Karasek 1767/1
Város: Brno
NUTS-kód: CZ064
Postai irányítószám: 62100
Ország: Csehország
E-mail: pehlikova@biovendor-mdx.com
Telefon: +420 777226043
Internetcím(ek): (URL) www.biovendor.cz
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

184

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: 45312036
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. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Ajánlattevő neve: BioVendor-laboratorni medicina, a.s.
Székhelye: Karásek 1767/1, 621 00, Brno, Czech Republic
Adószáma: CZ63471507
2. Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:
Ajánlattevő neve: BioVendor-laboratorni medicina, a.s.
Székhelye: Karásek 1767/1, 621 00, Brno, Czech Republic
Adószáma: CZ63471507
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 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:
2022/05/16 (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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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8255/2022)
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: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Herkó Piroska
Telefon: +36 303423935
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.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:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi beszerző
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: A 301/2018 Kr. szerinti központi közbeszerzés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Térinformatikai szoftverek és kapcs.szolg.
Hivatkozási szám: EKR000261762018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

188

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző
szervezetfeladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a
központosítottközbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére térinformatikai szoftverek
beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 457439400 (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: Tájékoztató a KM01GEOS18 szerinti KM2-k
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei,
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01GEOS18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az
alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
• BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
• Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
• MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
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Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös
ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott
közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve
tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 3 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt
megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevő:
• GDi Magyarország Kft 10255043-2-41 1134 Budapest, Váci út 33
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 202 - 458611
(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: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tájékoztató a KM01GEOS18 keretmegállapodás alapján
megvalósított KM2 közbeszerzésekről
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:
2022/03/31 (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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GDi Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
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: 457439400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 457439400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(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:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
1. rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
GDi Magyarország Kft 10255043-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban.
GDi Magyarország Kft 10255043-2-41 1134 Budapest, Váci út 33
2. rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
AJN Kft. 11720977-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban.
AJN Kft. 11720977-2-42 1066 Budapest, Teréz Krt. 10..
3. rész:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
WSH Kft. 12048898-2-43
ASH Szoftverház Kft. 23940165-2-43
4Sales Systems Kft. 12631186-2-17
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban.
WSH Kft. 12048898-2-43 1117 Budapest, Budafoki út 97.
ASH Szoftverház Kft. 23940165-2-43 1117 Budapest, Budafoki út 97.
4Sales Systems Kft. 12631186-2-17 7100 Szekszárd, Korsófölde utca 3.
A tájékoztató a 2020.08.01. és 2022.03.31. közötti időszakban megvalósított versenyújranyításokról és
közvetlen megrendelésekről szól a KM01GEOS18 sz. keretmegállapodásra vonatkozóan.
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: 1025
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.§ 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: 1025
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (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
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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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Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő (9110/2022)
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: Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő
Nemzeti azonosítószám: 15490359243
Postai cím: Diós Árok 1-3. Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jankó László
Telefon: +36 14584551
E-mail: kozbeszerzes@janoskorhaz.hu
Fax: +36 13554327
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.janoskorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.janoskorhaz.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: Orvosi gázok szállítása
Hivatkozási szám: EKR001313662021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

195

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24111500-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Orvosi gázok szállítása, valamint tartály és palackbérlet, karbantartással
Ajánlatkérő telephelyeinek orvosigáz ellátása tartályos cseppfolyós oxigénnel és nitrogénnel, az összes telephely
ellátása palackos orvosi gázokkal, cseppfolyós tartályok és palackok bérbeadásával, a tartályos gázközpontok
karbantartása mellett.
Szállítandó alapmennyiségek:
Egészségügyi tartályos cseppfolyós gázok:
Egészségügyi oxigén cseppfolyós 177 197 m3
Egészségügyi nitrogén cseppfolyós 86 275 m3
Egészségügyi palackos gázok:
Egészségügyi oxigén palackos 2 221 m3
Egészségügyi szintetikus levegő palackos 96 m3
Szén-dioxid orvosi, palackos 1 139 kg
Nitrogén, orvosi, palackos 612 m3
A szállítandó alapmennyiségek palackos eloszlását a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
Tartály és palack bérlet
200 db palack
6 db bündeles oxigén packköteg (12x50L) szerelvényekkel
1 db cseppfolyós nitrogén tartály 3300 L, tartozékokkal (Szt. János Kórház telephely)
1 db cseppfolyós oxigén tartály 6500 L, tartozékokkal (Kútvölgyi Kórház telephely)
Cseppfolyós gázközpontok karbantartása:
1 db cseppfolyós oxigénközpont -11000 L tartály (Szt. János Kórház telephely- kórházi tulajdon)
1db cseppfolyós nitrogénközpont -3300 L tartály (Szt. János Kórház telephely)
1 db cseppfolyós oxigénközpont -6500 L tartály (Kútvölgyi Kórház telephely)
A telepített tartályokra telemetrikus/digitális jelet adó mérőórák kiépítése, on-line ellenőrzési lehetőséggel.
A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
Alapmennyiségen felül opcionálisan szállítandó mennyiségek:
Egészségügyi tartályos cseppfolyós gázok:
Egészségügyi oxigén cseppfolyós 17 720 m3
Egészségügyi nitrogén cseppfolyós 8 628 m3
Egészségügyi palackos gázok:
Egészségügyi oxigén palackos 222 m3
Egészségügyi szintetikus levegő palackos 10 m3
Szén-dioxid orvosi, palackos 114 kg
Nitrogén, orvosi, palackos 61 m3
A szállítandó opciós mennyiségek palackos eloszlása arányaiban megegyezik a dokumentáció mellékletét képező
műszaki leírásban az alapmennyiség vonatkozásában rögzített eloszlással.
Tartály és palack bérlet
20 db palack
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II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 54143832 (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: Orvosi gázok szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24111500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
1125 Budapest Kútvölgyi út. 4.
1028 Budapest, Pozsonyi u. 10-12.
1025 Budapest, Bólyai u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő telephelyeinek orvosigáz ellátása tartályos cseppfolyós oxigénnel és nitrogénnel, az összes telephely
ellátása palackos orvosi gázokkal, cseppfolyós tartályok és palackok bérbeadásával, a tartályos gázközpontok
karbantartása mellett.
Szállítandó alapmennyiségek:
Egészségügyi tartályos cseppfolyós gázok:
Egészségügyi oxigén cseppfolyós 177 197 m3
Egészségügyi nitrogén cseppfolyós 86 275 m3
Egészségügyi palackos gázok:
Egészségügyi oxigén palackos 2 221 m3
Egészségügyi szintetikus levegő palackos 96 m3
Szén-dioxid orvosi, palackos 1 139 kg
Nitrogén, orvosi, palackos 612 m3
A szállítandó alapmennyiségek palackos eloszlását a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
Tartály és palack bérlet
200 db palack
6 db bündeles oxigén packköteg (12x50L) szerelvényekkel
1 db cseppfolyós nitrogén tartály 3300 L, tartozékokkal (Szt. János Kórház telephely)
1 db cseppfolyós oxigén tartály 6500 L, tartozékokkal (Kútvölgyi Kórház telephely)
Cseppfolyós gázközpontok karbantartása:
1 db cseppfolyós oxigénközpont -11000 L tartály (Szt. János Kórház telephely- kórházi tulajdon)
1db cseppfolyós nitrogénközpont -3300 L tartály (Szt. János Kórház telephely)
1 db cseppfolyós oxigénközpont -6500 L tartály (Kútvölgyi Kórház telephely)
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A telepített tartályokra telemetrikus/digitális jelet adó mérőórák kiépítése, on-line ellenőrzési lehetőséggel.
A részletes műszaki követelményeket 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 5. Késedelmi kötbér mértéke (min 3%, max 6 %/nap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Alapmennyiségen felül opcionálisan szállítandó mennyiségek:
Egészségügyi tartályos cseppfolyós gázok:
Egészségügyi oxigén cseppfolyós 17 720 m3
Egészségügyi nitrogén cseppfolyós 8 628 m3
Egészségügyi palackos gázok:
Egészségügyi oxigén palackos 222 m3
Egészségügyi szintetikus levegő palackos 10 m3
Szén-dioxid orvosi, palackos 114 kg
Nitrogén, orvosi, palackos 61 m3
A szállítandó opciós mennyiségek palackos eloszlása arányaiban megegyezik a dokumentáció mellékletét
képező műszaki leírásban az alapmennyiség vonatkozásában rögzített eloszlással.
Tartály és palack bérlet
20 db palack
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.3) A teljesítés helye pont folytatása:
Cseppfolyós oxigénközpontok és nitrogénközpont helyszíne:
1125 Budapest, Diós árok 1-3.-1 db oxigén és 1 db nitrogénközpont
1125 Budapest Kútvölgyi út 4.-1 db oxigénközpont
II.2.5) Értékelési szempontok kiegészítése:
Részszempontok / súlyszámok:
1. részszempont: Egészségügyi gázok mennyiségének ellenértéke (nettó HUF) / 60
2. részszempont: Palackok és tartályok bérleti díja (nettó HUF) / 10
3. részszempont: A gázközpontok karbantartási díja (nettó HUF) / 10
4. részszempont: Palackok szállítási díja (nettó HUF/fuvar) /10
5. részszempont: Késedelmi kötbér mértéke (min 3%, max 6 %/nap) / 10
Az adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont
Az 1., 2., 3. és 4. részszempont esetében az Ajánlatkérő a számára legkedvezőbb ajánlatra (tartalmi elemre) a
maximális 10 pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat, kettő tizedesjegy pontossággal.
A módszer a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának [KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.] 1. számú melléklet A)
1. aa) pont szerinti fordított arányosítás módszere.
Az 5. részszempont esetében az Ajánlatkérő a számára legkedvezőbb ajánlatra (tartalmi elemre) a maximális 10
pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosítással
számolja ki a pontszámokat, kettő tizedesjegy pontossággal.
A módszer a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának [KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.] 1. számú melléklet A)
1. ab) pont szerinti egyenes arányosítás módszere.
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A VI.3) További információk folytatása:
20. Az eljárás során eljáró FAKSZ adatai: dr. Kovács Loránd (Lajstromszám: 00033)
21.Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a jelen eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján kerül
megindításra. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a 2020. május 23. napján kelt
IV/4932/2020/EAT iktatószámú „Szerződéskötési korlátozás elrendelése” tárgyú Miniszteri utasításban foglalt
visszavonásig érvényes fenntartói szerződéskötési korlátozás fennállása esetén az Operatív Törzs vezetőjének
kifejezett előzetes jóváhagyása hiányában ajánlatkérő a szerződés megkötésére való képtelenné válására
hivatkozhat és az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja.
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 222 - 584476
(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)
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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: Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13241348244
Postai cím: Váci Út 117
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: szilvia.kamaran@messergroup.com
Telefon: +36 703351110
Internetcím(ek): (URL) www.messer.hu
Fax: +36 14351270
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: 54143832
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: szállítás
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolása:
- nem tartozik a törvény hatálya alá
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18§-ban meghatározott információk:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

200

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest, váci út
117., 13241348-2-44,
Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 9653 Répcelak, Carl von Linde Út 1.,
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
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:
2022/05/16 (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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Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (10135/2022)
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: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789305208
Postai cím: Árpád Út 32. 7150
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
Telefon: +36 96795759
E-mail: kovacs.katalin1@gyor.gov.hu
Fax: +36 96795615
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
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: Közigazgatás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Illegális hulladék elszállítása és kezelése II.
Hivatkozási szám: EKR000446222022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

203

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Tiszta Ország Program keretében illegális hulladékok elszállítása, kezelése a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal illetékességi területén II” címmel Kormányhivatal által foganatosított végrehajtások során
Győr-Moson-Sopron megyében található ingatlanokon ismeretlenek által illegálisan elhelyezett különböző
hulladék azonosítóval rendelkező hulladékok gyűjtése, rakodása, szállítása és kezelése vagy kezelőnek történő
átadása az elszállított hulladék a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó paragrafusai szerinti
dokumentálásával.
Vállalkozó feladatát képezi a hulladékok helyszíni összegyűjtése, szükség esetén annak szelektálása, rakodása kézi
vagy gépi erővel, valamint a hulladékok mérlegelése.
Szerződés típusa: keretmegállapodás
A keretmegállapodásból való lehívás a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján, közvetlen megrendelés útján
történik.
II.2.7) pont: A keretmegállapodás annak mindkét Fél általi aláírásával, amennyiben az aláírás nem egyszerre
történik, az utolsóként aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba, és 2023. július 1. napjáig terjedő határozott
időtartamra szól.
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: Települési és csomagolási hulladékok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90500000-2

További tárgyak:

90511300-5

Kiegészítő szójegyzék
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90512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr-Moson-Sopron Megye illetékességi területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás keretében nyertes ajánlattevő feladata a
hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti besorolású alábbi hulladékok gyűjtése, rakodása,
szállítása, és kezelése vagy kezelőnek történő átadása, az elszállított hulladék a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény vonatkozó paragrafusai szerinti dokumentálásával:
20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
20 03 07 Lomhulladék
20 02 01 Biológiailag lebomló hulladék
20 01 36 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek 200121-től, a 20 01 23-tól
és a 20 01 35-től
15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02 Műanyag csomagolási hulladék
15 01 06 Egyéb, kevert csomagolási hulladék
A hulladék rakodás, szállítás megrendelési típusait 5, tömegükben eltérő kategóriára osztotta ajánlatkérő. Az
1-2. kategóriába a kisebb mennyiségű, egyszerűen elszállítható hulladékok tartoznak. A 3., vagy attól magasabb
mennyiségi kategóriába tartozó hulladékok esetén, a szállításukhoz alkalmazható gépjármű kategóriákat vette
figyelembe ajánlatkérő.
1. kategória (pl.: 1-2 zsák vagy annál kevesebb hulladék esetén) ≤50 kg
2. kategória ≥51-100 kg
3. kategória: Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
≥101-1500 kg-ig
4. kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett legnagyobb
össztömeggel. ≥1501-10.000 kg-ig
5. kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
≥10.001-500.000 kg-ig
Keretösszeg: nettó 55 976 594- Ft
Nyertes ajánlattevő feladatai:
• a hulladékok gépi és/vagy szükség esetén kézi rakodása, szükség szerinti szelektálása, szállítása és a
hulladékazonosító kód szerint engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadása, vagy elsősorban hasznosítása,
ennek hiányában ártalmatlanítása, valamint a szerződésben meghatározott feladatok dokumentálása a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó előírásai szerint,
• nyertes ajánlattevő felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljutásáért,
• nyertes ajánlattevő a tevékenységével érintett hulladékokról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet
meghatározott módon tartalommal,
• a hulladék elszállítását követően hulladékmentes felszín kialakítása,
• fotódokumentáció készítése a munkálatok befejeztével a megtisztított területről.
(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
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint.
Pontozás: 0-10 pont
Értékelési módszer: Fordított arányosítás
Az ajánlati árak képzett árak.
1. értékelési részszempont: Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is - Súlyszám: 20
Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 14
Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 6
2. értékelési részszempont: Lomhulladék - Súlyszám:20
Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 14
Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 6
3. értékelési részszempont: Biológiailag lebomló hulladék: Súlyszám:10
Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 7
Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 3
4. értékelési részszempont: Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek 200121től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től Súlyszám:15
Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 10
Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 5
5. értékelési részszempont: Papír és karton csomagolási hulladék - Súlyszám: 10
Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 7
Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 3
6. értékelési részszempont: Műanyag csomagolási hulladék - Súlyszám:10
Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 7
Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 3
7. értékelési részszempont: Egyéb, kevert csomagolási hulladék - Súlyszám:15
Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 10
Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 5
Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza,
tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a jelen felhívás II.2.4) pontjában és a műszaki leírásban
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.
II.2.1)
Elnevezés: Gépjármű bontásból, karbantartásból származó
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

19630000-1

További tárgyak:

90500000-2
90511300-5
90512000-9
90520000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Győr-Moson-Sopron Megye
illetékességi területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás keretében nyertes ajánlattevő feladata a
hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti besorolású alábbi hulladékok, gyűjtése, rakodása
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szállítása és kezelése vagy kezelőnek történő átadása, az elszállított hulladék a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény vonatkozó paragrafusai szerinti dokumentálásával:
16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok
16 01 19 műanyagok
16 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék
A hulladék rakodás, szállítás megrendelési típusait 5, tömegükben eltérő kategóriára osztotta ajánlatkérő. Az
1-2. kategóriába a kisebb mennyiségű, egyszerűen elszállítható hulladékok tartoznak. A 3., vagy attól magasabb
mennyiségi kategóriába tartozó hulladékok esetén, a szállításukhoz alkalmazható gépjármű kategóriákat vette
figyelembe ajánlatkérő.
1. kategória (pl.: 1-2 zsák vagy annál kevesebb hulladék esetén) ≤50 kg
2. kategória ≥51-100 kg
3. kategória: Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
≥101-1500 kg-ig
4. kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett legnagyobb
össztömeggel. ≥1501-10.000 kg-ig
5. kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
≥10.001-500.000 kg-ig
Keretösszeg: nettó 13.683.348,-Ft
Nyertes ajánlattevő feladatai:
• a hulladékok gépi és/vagy szükség esetén kézi rakodása, szükség szerinti szelektálása, szállítása és a
hulladékazonosító kód szerint engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadása, vagy elsősorban hasznosítása,
ennek hiányában ártalmatlanítása, valamint a szerződésben meghatározott feladatok dokumentálása a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó előírásai szerint,
• nyertes ajánlattevő felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljutásáért,
• nyertes ajánlattevő a tevékenységével érintett hulladékokról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet
meghatározott módon tartalommal,
• a hulladék elszállítását követően hulladékmentes felszín kialakítása,
• fotódokumentáció készítése a munkálatok befejeztével a megtisztított területről.
(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:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint.
Pontozás: 0-10 pont
Értékelési módszer: Fordított arányosítás
Az ajánlati árak képzett árak.
1. 1 értékelési részszempont: Hulladékká vált gumiabroncs - Súlyszám: 35
Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 23
Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 12
2. 1 értékelési részszempont: Műanyagok - Súlyszám: 30
Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 20
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Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 10
3. 1 értékelési részszempont: Közelebbről meg nem határozott hulladék - Súlyszám: 35
Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 23
Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 12
Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza,
tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a jelen felhívás II.2.4) pontjában és a műszaki leírásban
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.
II.2.1)
Elnevezés: Veszélyes hulladékok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90500000-2

További tárgyak:

90511300-5
90512000-9
90520000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr-Moson-Sopron Megye illetékességi területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás keretében nyertes ajánlattevő feladata a
hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti besorolású alábbi hulladékok, gyűjtése, rakodása,
szállítása és kezelése vagy kezelőnek történő átadása az elszállított hulladék a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény vonatkozó paragrafusai szerinti dokumentálásával:
20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók gyanták
20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
különböznek 20 01 21-től, 20 01 23-tól
17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)
17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyag
15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok
16 01 04* hulladékká vált gépjármű
A hulladék rakodás, szállítás megrendelési típusait 5, tömegükben eltérő kategóriára osztotta ajánlatkérő. Az
1-2. kategóriába a kisebb mennyiségű, egyszerűen elszállítható hulladékok tartoznak. A 3., vagy attól magasabb
mennyiségi kategóriába tartozó hulladékok esetén, a szállításukhoz alkalmazható gépjármű kategóriákat vette
figyelembe ajánlatkérő.
1. kategória (pl.: 1-2 zsák vagy annál kevesebb hulladék esetén) ≤50 kg
2. kategória ≥51-100 kg
3. kategória: Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
≥101-1500 kg-ig
4. kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett legnagyobb
össztömeggel. ≥1501-10.000 kg-ig
5. kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
≥10.001-500.000 kg-ig
Keretösszeg: nettó 13 994 148,-Ft
Nyertes ajánlattevő feladatai:
• a hulladékok gépi és/vagy szükség esetén kézi rakodása, szükség szerinti szelektálása, szállítása és a
hulladékazonosító kód szerint engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadása, vagy elsősorban hasznosítása,
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ennek hiányában ártalmatlanítása, valamint a szerződésben meghatározott feladatok dokumentálása a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó előírásai szerint,
• nyertes ajánlattevő felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljutásáért,
• nyertes ajánlattevő a tevékenységével érintett hulladékokról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet
meghatározott módon tartalommal,
• a hulladék elszállítását követően hulladékmentes felszín kialakítása,
• fotódokumentáció készítése a munkálatok befejeztével a megtisztított területről.
(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:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint.
Pontozás: 0-10 pont
Értékelési módszer: Fordított arányosítás
Az ajánlati árak képzett árak.
1. 1 értékelési részszempont: Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók, gyanták - Súlyszám: 15
Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 10
Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 5
2. 1 értékelési részszempont: Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek különböznek 20 01 21-től, 20 01 23-tól - Súlyszám: 15
Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 10
Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 5
3. 1 értékelési részszempont: Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kervert
hulladékot is) - Súlyszám: 15
Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 10
Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 5
4. 1 értékelési részszempont: Azbesztet tartalmazó építőanyag - Súlyszám: 20
Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 14
Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 6
5. 1 értékelési részszempont: Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett
csomagolási hulladék - Súlyszám: 15
Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 10
Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 5
6. 1 értékelési részszempont: Hulladékká vált gépjármű - Súlyszám: 20
Rakodási és kezelési költség (nettó Ft/kg) Súlyszám: 14
Szállítási költség (nettó Ft/km) Súlyszám: 6
Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza,
tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a jelen felhívás II.2.4) pontjában és a műszaki leírásban
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.
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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
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 075 - 202095
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Települési és csomagolási hulladékok
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 - 006372 (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
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Gépjármű bontásból, karbantartásból származó
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 - 006372 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
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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: Veszélyes hulladékok
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 - 006372 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás visszavonásra került.
Az előzmény hirdetmény száma: TED 2022/S 075-202095
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. §-ában
foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (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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Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9838/2022)
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 Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10901232244
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sulyok Anikó Orsolya
Telefon: +36 307718989
E-mail: sulyok.anikoorsolya@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.posta.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: postai szolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Külterület karbantartás Gödöllő_2022
Hivatkozási szám: EKR001615692021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

215

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77300000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási szerződés keretében a Magyar Posta Zrt. Gödöllő Dobogó térség-telep 8033 hrsz. alatt 40730 m2
nagyságú építési terület évi három alkalommal történő kaszálása, valamint zöld hulladék lerakóhelyre történő
elszállítása.
A részletes feltételeket az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 733140 (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: Külterület karbantartás Gödöllő_2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Gödöllő Dobogó térség-telep 8033 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási szerződés keretében Gödöllő Dobogó térség-telep 8033 hrsz. alatt 40730 m2 nagyságú építési
terület három alkalommal történő kaszálása.
A részletes feladatleírást az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
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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:
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
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: 2021 /S 250 - 662059
(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: Külterület karbantartás Gödöllő_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)
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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: 13
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 13
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Altima Team Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23801345213
Postai cím: Árnyas Utca 53 Dunavarsány 2831
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
E-mail: altimateam@gmail.com
Telefon: +36 202548113
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: 733140
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 és címe, adószáma:
Danyi Flórián egyéni vállalkozó, 3145 Mátraterenye, Mikszáth Kálmán Út 2. 60468745232
Gyep-Mester Kertépítő és Szolgáltató Kft., 1134 Budapest, Angyalföldi Út 41. 13632740241
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OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Madarász Viktor Utca 47-49. 1.
lház. 2. em. 12525689241
Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc
Út 324. 10353048243
Bogdán Mihály, 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő Utca 120 77095743223
ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest, Andor Utca 47-49.
III. em. 14759996243
TREE SERVICE Szolgáltató Kft., 2241 Sülysáp, Dózsa György Utca 167 25386446213
Diák-Meló Miskolc Iskolaszövetkezet, 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky Út 15 11822512205
KICSI VIRÁG Bt., 2151 Fót, Bokor Utca 59-61 20227049213
Altima Team Korlátolt Felelősségű Társaság, 2336 Dunavarsány, Árnyas Utca 53 23801345213
Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság,1047 Budapest, Attila Utca
34. 11066901244
LIZIKO NN Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 3214 Nagyréde, Petőfi Sándor Út 26. 28836328210
TisztaZöld Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2040 Budaörs, Kamaraerdei Út 10 403. 23024955213
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában
rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2022/05/16 (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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Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet (9561/2022)
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: Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15813839210
Postai cím: Knézich Károly Utca 1. egri 4846
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kónya Tamás
Telefon: +36 36426386
E-mail: info@drkonya.hu
Fax: +36 36426386
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mfkh.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hideg élelmiszer beszerzés 2021 (15 rész)
Hivatkozási szám: EKR001214842021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

221

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hideg élelmiszer beszerzés az egri Markhot Ferenc Kórház részére:
1. rész:
Tőkehús, szalonna beszerzése összesen legfeljebb 9.999.000,-Ft keretösszeg erejéig, amely keretösszeg 29%
opciót tartalmaz.
Tervezett éves teljes mennyiség: 9.950 kg.
2. rész:
TTöltelék áruk beszerzése összesen legfeljebb 9.291.600,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 9.560 kg
3. rész:
Baromfi húsok, hal beszerzése összesen legfeljebb 9.968.200,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29 % opciót tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 12.440 kg
4. rész:
Tej és tejtermékek beszerzése összesen legfeljebb 29.142.420,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 7.265 kg,
5. rész:
Kenyér és pékáru beszerzése összesen legfeljebb 13.030.000,-Ft keretösszeg erejéig, amely 30% opciót is
tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 41.040 kg, 267.530 db
6. rész:
Friss zöldség, gyümölcs és savanyúság beszerzése összesen legfeljebb 21.922.300,-Ft keretösszeg erejéig, amely
29% opciót is tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 89.970 kg, 27.329 db, 6.550 csomó.
7. rész:
Mirelit termékek beszerzése összesen legfeljebb 11.350.270,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót is tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 36.010 kg
8. rész:
Konzervek beszerzése összesen legfeljebb 5.935.100,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót is tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 1.030 kg, 70.550 db
9. rész:
Befőttek és üdítők beszerzése összesen legfeljebb 2.317.135,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót is
tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 1.150 kg, 30.305 db
10. rész:
Gabonatermékek és száraztészták beszerzése összesen legfeljebb 3.727.510,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29%
opciót is tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 16.690 kg
11. rész:
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Édesipari termékek beszerzése összesen legfeljebb 3.997.900,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót is
tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 8.390 kg, 57.400 db, 70 liter
12. rész:
Száraz főzelékek és olajos magvak beszerzése összesen legfeljebb 521.500,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29%
opciót is tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 962 kg
13. rész:
Füszért áruk beszerzése összesen legfeljebb 5.406.954,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót is tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 3.375 kg, 184.102 db, 3.710 liter
14. rész:
Gluténmentes termékek beszerzése összesen legfeljebb 98.660,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót is
tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 151 kg
15. rész:
Tojás beszerzése összesen legfeljebb 1.590.000,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 50.000 db
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 164035305 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15110000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tőkehús, szalonna beszerzése összesen legfeljebb 9.999.000,-Ft keretösszeg erejéig, amely keretösszeg 29%
opciót tartalmaz.
Tervezett éves teljes mennyiség: 9.950 kg az alább részletezett bontásban:
Sertés karaj csont nélkül kg 1 000
Sertés karaj csont nélkül kg 500
Sertés comb csont nélkül kg 2 000
Sertés comb csont nélkül kg 100
Sertés comb kockázott kg 3 000
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Sertés lapocka kg 1 600
Sertés lapocka kg 100
Sertés tarja csont nélkül kg 250
Marha lábszár csont nélkül kg 250
Csont, sertés kg 600
Pacal kg 10
Sertés máj kg 100
Füstölt tarja kg 200
Csemege szalonna kg 200
Császárszalonna kg 20
Bacon szalonna kg 20
1) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő e
pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott rész
tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Szállítási gyakoriság: hétfőtől-péntekig napi rendszerességgel reggel 6.00-7.00 óra között.
3.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
4.) 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, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 2
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15110000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
TTöltelék áruk beszerzése összesen legfeljebb 9.291.600,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 9.560 kg az alább részletezett bontásban:
Pulyka párizsi kg 900
Sertés párizsi kg 1 000
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Borjú párizsi kg 250
Sajtos baromfi párizsi kg 600
Olasz felvágott kg 400
Sertés löncshús kg 500
Zalai felvágott kg 800
Tavaszi felvágott kg 600
Sonka sertés kg 450
Pulyka sonka kg 800
Csirkemell sonka kg 1 400
Pulykafelvágott kg 600
Rakott sertésnyelv kg 450
Kárpát szalámi kg 10
Sertés lecsókolbász kg 300
Baromfi virsli kg 300
Parasztkolbász kg 150
Kolbász sütni való kg 20
Hurka májas kg 30
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel.
Az adott rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Szállítási gyakoriság: Hetente háromszor (hétfő, szerda, péntek) reggel 6.00-7.00 óra között.
3.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
4.) 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, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 3
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

15110000-2
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NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Baromfi húsok, hal beszerzése összesen legfeljebb 9.968.200,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29 % opciót tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 12.440 kg az alább részletezett bontásban:
Csirkemell filé kg 2 200
Csirkemell filé kg 400
Csirkecomb filé kg 750
Csirke felsőcomb kg 200
Csirke felsőcomb kg 200
Csirke comb egész 4 500
Pulykamell filé kg 500
Pulyka felsőcomb kocka kg 1 000
Csirke máj kg 300
Csirkeszárny kg 40
Csirke zúza kg 30
Liba szárnytő kg 20
Pangasius kg 2 300
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Szállítási gyakoriság: hétfőtől-péntekig napi rendszerességgel reggel 6.00-7.00 óra között.
3.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
4.) 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, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 4
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

15500000-3
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NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tej és tejtermékek beszerzése összesen legfeljebb 29.142.420,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 7.265 kg, 245.700 db, 50.470 liter az alább részletezett bontásban:
Poli tej 1,5% liter 50 000
Tejföl 12% kg 3 000
Túró kg 1 000
Trappista sajt kg 1 200
Köményes sajt kg 120
Óvári light sajt kg 1 000
Füstölt eidami sajt kg 300
Eidami sajt kg 600
Sajtkrém kg 40
Kocka sajt db 36 000
Öml. sajt 6 db-os/ db 10 000
Natur joghurt db 16 000
Natur joghurt liter 350
Danone activia natúr db 1 100
Főzőtejszín liter 120
Kefir db 30 000
Kakaós tej db 1 200
Poharas tej db 16 000
Csészés margarin db 400
Mini vaj db 26 000
Zöldfűszeres túrókrém db 8 000
Szendvics túró (natúr ) db 13 000
Magyaros szendvicstúró db 16 000
Natúr tejszínkrém db 2 000
Zöldfűszeres sajtkrém db 1 000
Zöldfűszeres sajtkrém db 3 000
Sonkás sajtkrém db 8 000
Füstölt sajtkrém db 5 000
Natúr sajtkrém db 5 000
Natúr sajtkrém db 10 000
Gyümölcs joghúrt db 14 000
Kefíres túró db 1 200
Diab.gyümölcs joghurt db 5 000
Puding különféle ízben db 1 600
Diab.puding db 2 000
Natúr túródesszert kakaós bevonattal db 12 000
Natúr túródesszert
édesítőszerrel db 1 000
Tejszelet db 1 200
Élesztő kg 5
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza. Az adott rész tekintetében irányadó részletes (tervezett)
mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
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3.) 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.
4.) Szállítási gyakoriság: vasárnap és ünnepnap kivételével napi rendszerességgel reggel 5.30-6.00 óra között.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 5
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
TKenyér és pékáru beszerzése összesen legfeljebb 13.030.000,-Ft keretösszeg erejéig, amely 30% opciót is
tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 41.040 kg, 267.530 db az alább részletezett bontásban:
Fehér kenyér/forma szeletelt kg 18 000
Teljes kiőrlésű kenyér/forma szeletelt kg 22 000
Vizes zsemle db 110 000
Kifli db 130 000
Foszlós kalács kg 1 000
Pogácsa burgonyás db 6 000
Sajtos rúd leveles db 500
Telj.kiőrl gyümölcsös párna db 5 000
Telj.kiőrl.gyümölcsös croissant db 5 000
Túrós batyu db 10 000
Tiroli rétes db 1 000
Mákos tekercs kg 40
Francia kenyér db 30
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
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2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) 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.
4.) Szállítási gyakoriság: ünnepnapok kivételével naponta, reggel 5.30-6.00 óra között. Szükség esetén
pótbeszállítás napközben is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 6
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Friss zöldség, gyümölcs és savanyúság beszerzése összesen legfeljebb 21.922.300,-Ft keretösszeg erejéig, amely
29% opciót is tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 89.970 kg, 27.329 db, 6.550 csomó az alább részletezett bontásban:
Burgonya tisztított - kocka kg 20 000
Burgonya tisztított - hasáb kg 1 000
Burgonya tisztított - karika kg 3 000
Fejeskáposzta kg 1 200
Kelkáposzta kg 1 200
Vöröshagyma tisztított, (egész, és apró kocka) kg 2 800
Fokhagyma egész kg 120
Zeller kg 200
Uborka /egész évben / kg 5 000
Fejes saláta /csak idényben/ db 300
Jégsaláta /egész évben / db 300
Lolo saláta db 20
Padlizsán / csak idényben/ kg 30
Paradicsom /egész évben / kg 7 000
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Tv paprika /egész évben / kg 5 000
Póréhagyma db 700
Újhagyma db 26 000
Jégcsap retek /egész évben / kg 2 000
Retek / csak idényben/ csomó 30
Sárgarépa kg 30
Cukkini kg 30
Alma kg 15 000
Citrom kg 150
Szilva / csak idényben/ kg 300
Őszibarack / Július 01. - augusztus 31.-ig / kg 2 200
Nektarin/ augusztus 01. - szeptember 30.ig/ kg 2 200
Szőlő / csak idényben/ kg 300
Kivi / november 01. - június 30.-ig/ kg 1 500
Narancs /október 01. - május 31.ig/ kg 7 000
Mandarin /október 01. - május 31.ig/ kg 2 000
Banán /2/3-ad része idényben/ kg 5 500
Cseresznye / június 01. - július 31.ig/ kg 200
Meggy / június 01. - július 31.ig/ kg 200
Körte /csak idényben/ kg 400
Görögdinnye / csak idényben / kg 300
Savanyú káposzta kg 600
Savanyú káposzta haraszt kg 100
Ecetes cékla kg 700
Csemege és kovászos uborka kg 2 500
Káposztával töltött paprika kg 60
Csalamádé vödrös kg 150
Friss rozmaring db 3
Friss bazsalikom db 3
Friss kakukkfű db 3
Friss zöldpetrezselyem csomó 4 000
Friss zellerzöld csomó 2 500
Friss kapor csomó 20
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) 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.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente háromszor (hétfő-szerda-péntek) reggel 6.00-7.00 óra között
(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:
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 7
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mirelit termékek beszerzése összesen legfeljebb 11.350.270,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót is tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 36.010 kg az alább részletezett bontásban:
Karalábé kocka kg 500
Karfiol rózsa kg 3 000
Parajkrém kg 500
Gyalult tök kg 3 300
Zöldbab kg 2 600
Zöldborsó kg 2 000
Sárgarépa kocka kg 1 400
Sárgarépa korong kg 300
Mexikói zöldségkeverék kg 300
Sóskakrém kg 400
Zeller kocka kg 1 000
Húsleves zöldség kg 6 200
Brokkoli rózsa kg 5 000
Morzsolt kukorica kg 40
Gomba kg 1 600
Fokhagyma kg 10
Padlizsán kg 30
Kaliforniai paprika kg 100
Francia saláta alap kg 10
Sütőtök kg 20
Cukkini kocka kg 60
Fejtett bab kg 100
Petr.zöld kg 120
Lecsó kg 1 200
Őszibarack kg 1 600
Meggy kg 700
Alma kocka kg 2 600
Szilva kg 100
Sárgabarack kg 100
Erdei gyümölcs kg 50
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Eper kg 100
Gesztenyemassza, cukrozott kg 120
Panírozott halszelet kg 50
Panírozott sajtos pulykamell érme kg 50
Burgonyakrokett kg 50
Ízes derelye kg 200
Túrós derelye kg 100
Nudli kg 100
Szilvásgombóc kg 200
Rántott sajt kg 100
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) 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.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente háromszor (hétfő, szerda, péntek) déli 12 óráig bezárólag
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 8
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15897200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Konzervek beszerzése összesen legfeljebb 5.935.100,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót is tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 1.030 kg, 70.550 db az alább részletezett bontásban:
Sertés májkrém db 12 000
Zöldséges pástétom db 350
Sertés szendvicskrém db 12 000
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Tavaszi sertés vagdalt db 16 000
Kolbászkrém db 8 500
Baromfi húskrém db 15 000
Halpástétom db 1 000
Olajos hal db 3 500
Bébiétel 3-8 hónapos korig, db 600
Gyümölcspüré alma db 1 000
Cukormentes almapép db 600
Sűrített paradicsom kg 200
Sűrített paradicsom kg 800
Ananász konzerv kg 10
Ecetes torma kg 20
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére (méretbeli meghatározására) vonatkozó elvárásokat a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) 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.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente egyszer (hétfő) 12:00 óráig bezárólag
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 9
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15982000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Befőttek és üdítők beszerzése összesen legfeljebb 2.317.135,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót is
tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 1.150 kg, 30.305 db az alább részletezett bontásban:
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Alma befőtt kg 500
Alma befőtt kg 600
Diabetikus alma befőtt kg 50
Rostos gyümölcslé db 15 000
Rostos gyümölcslé db 15 000
Üdítő ital szénsavas cola ízű db 50
Üdítő ital szénsavas cukormentes
narancs ízű db 50
Gyümölcslé db 50
Ásványvíz db 100
Ásványvíz db 40
Üdítő ital - szénsavmentes db 15
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére (méretbeli meghatározására) vonatkozó elvárásokat a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) 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.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente egyszer (hétfő) 12:00 óráig bezárólag
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 10
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

03200000-3

További tárgyak:

15850000-1
15893000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Gabonatermékek és száraztészták beszerzése összesen legfeljebb 3.727.510,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29%
opciót is tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 16.690 kg az alább részletezett bontásban:
Rizs kg 3 600
Barna rizs kg 80
Liszt kg 5 500
Búzadara kg 600
Árpagyöngy kg 200
Köles kg 60
Bulgur kg 400
Zabkása csokis kg 20
Zabpehely kg 50
Gabonagolyó kg 80
Zsemlemorzsa kg 1 000
Levestészta-eperlevél kg 300
Levestészta-cérnametélt kg 300
Levestészta-kiskocka kg 200
Levestészta-zabszem kg 50
Levestészta-abc kg 50
Csigatészta kg 200
Lebbencs tészta kg 100
Reszelt tarhonya kg 300
Tarhonya kg 200
Fodros metélt kg 600
Nagy kocka ,fodros kg 500
Copfocska kg 100
Orsótészta kg 400
Szarvacska kg 600
Makaróni kg 400
Spagetti kg 400
Csuszatészta kg 100
Penne tészta kg 250
Levesgyöngy kg 50
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére (méretbeli meghatározására) vonatkozó elvárásokat a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) 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.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente egyszer (hétfő) 12:00 óráig bezárólag.
(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:
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 11
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
TÉdesipari termékek beszerzése összesen legfeljebb 3.997.900,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót is
tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 8.390 kg, 57.400 db, 70 liter az alább részletezett bontásban:
Kristálycukor kg 7 000
Porcukor kg 150
Méz kg 10
Finomíz kg 40
Mogyorókrém db 10 000
Mini méz db 15 000
Diabetikus mézpótló db 100
Mini jam db 3 500
Diab.mini jam db 8 000
Édesítő folyékony liter 70
Babapiskóta kg 20
Háztartási keksz édes kg 800
Piskóta szelet db 5 000
Teasütemény édes kg 80
Diabetikus teasütemény kg 80
Diabetikus keksz /cukor stop/ kg 110
Nápolyi db 1 000
Diabetikus nápolyi db 400
Extrudált kenyér kg 30
Gluten mentes extrudált kenyér kg 60
Puffasztott rizs kg 10
Műzli szelet db 8 000
Diabetikus műzli szelet db 4 000
Csoki szelet db 2 400
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére (méretbeli meghatározására) vonatkozó elvárásokat a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
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3.) 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.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente egyszer (hétfő) 12:00 óráig bezárólag.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 12
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

03220000-9

További tárgyak:
03212220-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Száraz főzelékek és olajos magvak beszerzése összesen legfeljebb 521.500,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29%
opciót is tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 962 kg az alább részletezett bontásban:
Szezámmag kg 2
Mák kg 150
Szárazbab tarka kg 240
Szárazbab fehér kg 50
Sárgaborsó kg 200
Lencse kg 300
Dióbél kg 20
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére (méretbeli meghatározására) vonatkozó elvárásokat a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) 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
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a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente egyszer (hétfő)12:00 óráig bezárólag.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 13
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15870000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Füszért áruk beszerzése összesen legfeljebb 5.406.954,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót is tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 3.375 kg, 184.102 db, 3.710 liter az alább részletezett bontásban:
Só kg 2 000
Pudingpor csoki /főzős/ kg 30
Pudingpor vanilia /főzős/ kg 80
Pudingpor eper /főzős/ kg 30
Pótkávé kg 100
Teafű kg 250
Teafű kg 80
Instant tea kg 2
Instant tejszínpotló por kg 2
Kakaópor kg 20
Vaniliás cukor kg 20
Citromsav kg 110
Bors kg 18
Fűszerpaprika kg 70
Majonéz kg 50
Mustár kg 70
Ételízesítő kg 200
Bolognai alap kg 3
Marhahús leves alap kg 3
Tyúkhús levesalap kg 3
Zöldségleves alap kg 3
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Köménymag kg 18
Majoranna kg 6
Fahéj kg 4
Szegfűszeg kg 3
Rozmaring kg 1
Kakukkfű kg 1
Oregánó kg 1
Tárkony kg 1
Babérlevél kg 3
Szerecsendió kg 5
Bazsalikom kg 1
Gyömbér kg 1
Aszalt szilva kg 22
Mazsola kg 30
Glukonon kg 2
Margarin kg 80
Mini margarin db 4 000
Mini margarin db 180 000
Ecet liter 110
Napraforgó étolaj liter 3 600
Őrölt kávé kg 4
Kávétejszín db 100
Erős darált paprika kg 15
Erős darált paprika kg 2
Kechup kg 15
Tubusos paprikakrém db 2
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére (méretbeli meghatározására) vonatkozó elvárásokat a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) 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.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente egyszer (hétfő) 12:00 óráig bezárólag.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 14
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
TGluténmentes termékek beszerzése összesen legfeljebb 98.660,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót is
tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 151 kg az alább részletezett bontásban:
Glutenmentes zsemlemorzsa kg 3
Glutenmentes levestészták kg 18
Glutenmentes körettészták kg 50
Glutenmentes kenyépor kg 80
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére (méretbeli meghatározására) vonatkozó elvárásokat a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) 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.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente egyszer (hétfő) 12:00 óráig bezárólag.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 15
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Knézich Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tojás beszerzése összesen legfeljebb 1.590.000,-Ft keretösszeg erejéig, amely 29% opciót tartalmaz.
Tervezett teljes mennyiség: 50.000 db
1.) A szerződés időtartama alatt fellépő tényleges igények előre pontosan nem meghatározhatók, így Ajánlatkérő
e pontban csupán a korábbi tapasztalatai alapján várható, tervezett mennyiségi adatokat tüntette fel. Az adott
rész tekintetében irányadó részletes (tervezett) mennyiségi adatokat az árazatlan ártábla tartalmazza.
2.) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére (méretbeli meghatározására) vonatkozó elvárásokat a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
3.) 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.
4.) Szállítási gyakoriság: hetente egyszer, bármely munkanapon 12:00 óráig bezárólag.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4. pontban szereplő keretösszeg 29% opciót tartalmaz. Minden rész esetében
a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal AK. Az opcióra vonatkozó részletes szabályokat a
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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
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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 020 - 046286
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1
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: 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 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: 12958750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2
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: 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
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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: 12057540
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3
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: 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
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Telefon: +36 302485098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
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: 15016480
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: 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: 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: Egertej Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11067555210
Postai cím: Sas Utca 60.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
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Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: egertej@egertej.hu
Telefon: +36 36513100
Internetcím(ek): (URL) www.egertej.hu
Fax: +36 36516796
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: 39012750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: 5
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: 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: Takács és Társa Sütőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11447108205
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Postai cím: Kerpely Antal Utca 36
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
E-mail: vighszofi2018@gmail.com
Telefon: +36 309580240
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: 15791000
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: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: 6
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
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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
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: 25557450
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: 7
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
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
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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: Naturice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25400263209
Postai cím: Szikra Telep 0946/18. hrsz.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@naturicekft.hu
Telefon: +36 302877677
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: 13069350
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: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: 8
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: 1
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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: Agria Drink Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11175724210
Postai cím: Kertész Út 183
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: bironeedit@agriamarket.hu
Telefon: +36 36412255
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36412250
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: 7837150
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: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: 9
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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2022/05/02 (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: Agria Drink Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11175724210
Postai cím: Kertész Út 183
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: bironeedit@agriamarket.hu
Telefon: +36 36412255
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36412250
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: 2839950
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: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: 10
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)
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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: 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: Agria Drink Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11175724210
Postai cím: Kertész Út 183
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: bironeedit@agriamarket.hu
Telefon: +36 36412255
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36412250
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: 4880400
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: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: 11
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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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: 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: Agria Drink Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11175724210
Postai cím: Kertész Út 183
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: bironeedit@agriamarket.hu
Telefon: +36 36412255
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36412250
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: 4913100
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
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A szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: 12
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
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: Agria Drink Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11175724210
Postai cím: Kertész Út 183
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: bironeedit@agriamarket.hu
Telefon: +36 36412255
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36412250
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: 683800
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:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: 13
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: 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: Agria Drink Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11175724210
Postai cím: Kertész Út 183
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: bironeedit@agriamarket.hu
Telefon: +36 36412255
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36412250
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: 7070535
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
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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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 14 Rész száma: 14 Elnevezés: 14
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: 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: Agria Drink Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11175724210
Postai cím: Kertész Út 183
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: bironeedit@agriamarket.hu
Telefon: +36 36412255
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36412250
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: 102050
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
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: 15 Rész száma: 15 Elnevezés: 15
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
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: 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
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: 2245000
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:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.rész: Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10., adószám: 12830093-2-09)
Létai Családi-Húsház Kereskedelmi Kft. (4281 Létavértes, BAross utca 13. adószám: 25449237-2-09)
Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft. (3900 Szerencs, Dobó Katica Út 32.; adószám:
11078768-2-05)
2.rész: Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10., adószám: 12830093-2-09)
Létai Családi-Húsház Kereskedelmi Kft. (4281 Létavértes, BAross utca 13. adószám: 25449237-2-09)
EGERTEJ” Kft. (székhely: 3300 Eger, Sas u. 60., adószám: 11067555-2-10)
3.rész:Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10., adószám: 12830093-2-09)
Létai Családi-Húsház Kereskedelmi Kft. (4281 Létavértes, BAross utca 13. adószám: 25449237-2-09)
Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft. (3900 Szerencs, Dobó Katica Út 32.; adószám:
11078768-2-05)
4. rész: EGERTEJ” Kft. (székhely: 3300 Eger, Sas u. 60., adószám: 11067555-2-10)
5.rész: Takács és Társa Kft. (székhely: 3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 36., adószám: 11447108-2-05)
Hesi Sütőipari Kft. (3300 Eger, Sas Út 60/a, adószám: 24185840-2-10)
6. rész: M és Társa Kft. (székhely: 6782 Mórahalom, Röszkei út 48., adószám: 11392929-2-06)
Móraprizma Szövetkezet (6782 Mórahalom, Gerle Imre Út 8.; adószám: 11819699-2-06)
Gemini Trade Élelmiszeripari feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (4400 Nyíregyháza, Debreceni Út
270.; adószám: 10661637-2-15)
MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ( 1157 Budapest, Nyírpalota Út 5. fszt. 2.; adószám:
14492846-2-42)
G-FRUCT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2191 Bag, Szőlő Utca 18.; adószám: 14724822-2-13)
7. rész: Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10., adószám: 12830093-2-09)
Naturice Kft. (székhely: 4080 Hajdúnánás, Szikra telep 0946/18. hrsz., adószám: 25400263-2-09)
Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. (2220 Vecsés, Ecseri Út 0127/15/A.; adószám: 10828694-2-13)
Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Kft. ( Magyarország 3900 Szerencs, Dobó Katica Út 32.;
adószám: 11078768-2-05)
8. 11. rész: Agria Drink Kereskedelmi és Szolgáltat Kft. ( 3300 Eger, Kertész Út 183., adószm: 11175724-2-10)
9. 10. 13. 14. rész: Vendomatic Hungary Kft. (1078 Budapest, Hernád Utca 54 , 1em 5.; adószám:
25055588-2-42)
Agria Drink Kereskedelmi és Szolgáltat Kft. ( 3300 Eger, Kertész Út 183., adószm: 11175724-2-10)
12. rész: Vendomatic Hungary Kft. (1078 Budapest, Hernád Utca 54 , 1em 5.; adószám: 25055588-2-42)
M és Társa Kft. (székhely: 6782 Mórahalom, Röszkei út 48., adószám: 11392929-2-06)
Gemini Trade Élelmiszeripari feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (4400 Nyíregyháza, Debreceni Út
270.; adószám: 10661637-2-15)
Agria Drink Kereskedelmi és Szolgáltat Kft. ( 3300 Eger, Kertész Út 183., adószm: 11175724-2-10)
15. rész: G-FRUCT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2191 Bag, Szőlő Utca 18.; adószám: 14724822-2-13)
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Gemini Trade Élelmiszeripari feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (4400 Nyíregyháza, Debreceni Út
270.; adószám: 10661637-2-15)
MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ( 1157 Budapest, Nyírpalota Út 5. fszt. 2.; adószám:
14492846-2-42)
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. §-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:
2022/05/16 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

259

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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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (9684/2022)
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: 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: Kozma Eszter
Telefon: +36 46512700
E-mail: kozma.eszter@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.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
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hejőcsaba Városrészben ÚjBölcsőde Építése-tervezés
Hivatkozási szám: EKR000230632021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Koncepció tervdokumentáció, engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció készítése.
A tervezett bölcsőde Miskolc, Mésztelep utcában 40908/1 helyrajzi szám alatti területen kerül megvalósításra.
A telek területe ~ 6.000 m2. Három gondozási egységet, összesen 84 fő gyermek napközbeni elhelyezését,
gondozását biztosító bölcsőde épület költséghatékony, magas színvonalú kialakítása a szükséges kiszolgáló terek
megteremtésével.
Az adminisztratív személyzet számára megfelelő számú, irodai tér kialakítása Üzemeltetői igény szerint. Az irodai
ablakok árnyékolásáról, gondoskodni kell.
Személyzeti szociális blokk (öltözők, wc-k) kialakítása az üzemeltetési funkcióknak megfelelő kialakítással, ill.
szeparáltsággal. (gondozói, konyhai dolgozók, karbantartó stb). Az intézményben dolgozók számára teakonyha
és étkezőtér kialakítása szükséges, melyhez a létszámadatokat az Intézmény adja meg. Az épületben létesítendő
melegítőkonyha kizárólag az intézmény gondozásában álló gyermekek ellátását szolgálja, felnőtt étkeztetés nem
lesz. Az intézmény működtetéséhez (pl. csoportszobák, irodák, foglalkoztató helyiségek, stb.) szükséges beépített
bútorzat –Üzemeltetői igények szerint- megtervezése a tervezési feladat részét képezi. A tervezés során egységes,
a gyermekek lelkivilágával harmonizáló szín- és formavilág kialakítására kell törekedni. A tervezett épületnek –
pályázati feltétel rendszer alapján- a komplex akadálymentesség előírásainak meg kell felelni. A tervezés során
biztosítandó a számítógépes hálózat kiépítése is. Amennyiben a projekt keretében az intézmény weboldalának
kialakítására vagy fejlesztésére is sor kerül, - a pályázati kiírás értelmében- az oldal használatánál biztosítani kell az
infokommunikációs akadálymentesítést is. Az épület gépészeti és elektromos (erős- és gyengeáramú) hálózatának
kialakítását energiahatékonysági és üzemeltetési szempontok alapján kell kialakítani. A csoportszobákba, ill.
a gyermekek által használt egyéb helyiségekbe hőlégbefúvásos –mesterséges- szellőzést tilos betervezni. A
gyermekek által használt helyiségekben természetes szellőzést kell biztosítani. Az épület –hatályos jogszabályok
szerinti- teljes közműellátottságát biztosítani kell.
A tervezés során vizsgálni kell az épület fűtésének és használati melegvíz ellátásának a városi távhő ellátására
történő kapcsolódásának lehetőségét gazdaságossági szempontját. Épületfelügyeleti rendszer kialakítása az
Üzemeltetővel egyeztetett tartalommal.
Az épületben a hatályos OTSZ előírásainak megfelelően, tűzjelző rendszer kiépítése szükséges. Az ingatlanba
való bejutás közút kapcsolatát biztosítani kell. A tervezési feladat az erre vonatkozó útterv elkészítésére is ki kell,
terjedjen. Az OTÉK előírásai szerint kialakított parkolót ingatlanon belül kell megvalósítani. A tervezési feladat
részét képezi a környezettervezés is: a bölcsődei előírásoknak megfelelően kialakított játszóudvar, játszóeszközök,
valamint a növénytelepítés megtervezése. Az É-i oldalon –a betonüzemhez bevezető út mentén- a zaj-, ill. a
porterhelés csökkentésére szolgáló kerítés, ill. zöldsáv (sövény, fasor) kialakítása.
A telek lehatárolását szolgáló kerítést meg kell tervezni. A temető beton kerítését lehetőség szerint meg kell
tartani, tartószerkezeti szakvélemény alapján állékonyságát vizsgálni szükséges. „Zöldtakarásáról” gondoskodni
szükséges.
A megalapozó dokumentum alapján jelen projektben az alábbiak is megvalósulnak: - megújuló energiaforrás
kialakítása, - kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése, - babakocsi tároló létesítése.
Tervezett nettó alapterület: 1005,98 m².
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:
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Egyéb feladat (a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a tervekkel kapcsolatosan érkező kérdésre
válaszok elkészítése) vonatkozásában:”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 18973500 (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: Hejőcsaba Városrészben ÚjBölcsőde Építése-tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71220000-6

További tárgyak:

71320000-7

Kiegészítő szójegyzék

71321000-4
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3508 Miskolc, Belterület (hrsz: 40908/1)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Koncepció tervdokumentáció, engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció készítése.
A tervezett bölcsőde Miskolc, Mésztelep utcában 40908/1 helyrajzi szám alatti területen kerül megvalósításra.
A telek területe ~ 6.000 m2. Három gondozási egységet, összesen 84 fő gyermek napközbeni elhelyezését,
gondozását biztosító bölcsőde épület költséghatékony, magas színvonalú kialakítása a szükséges kiszolgáló terek
megteremtésével.
Az adminisztratív személyzet számára megfelelő számú, irodai tér kialakítása Üzemeltetői igény szerint. Az irodai
ablakok árnyékolásáról, gondoskodni kell.
Személyzeti szociális blokk (öltözők, wc-k) kialakítása az üzemeltetési funkcióknak megfelelő kialakítással, ill.
szeparáltsággal. (gondozói, konyhai dolgozók, karbantartó stb). Az intézményben dolgozók számára teakonyha
és étkezőtér kialakítása szükséges, melyhez a létszámadatokat az Intézmény adja meg. Az épületben létesítendő
melegítőkonyha kizárólag az intézmény gondozásában álló gyermekek ellátását szolgálja, felnőtt étkeztetés nem
lesz. Az intézmény működtetéséhez (pl. csoportszobák, irodák, foglalkoztató helyiségek, stb.) szükséges beépített
bútorzat –Üzemeltetői igények szerint- megtervezése a tervezési feladat részét képezi. A tervezés során egységes,
a gyermekek lelkivilágával harmonizáló szín- és formavilág kialakítására kell törekedni. A tervezett épületnek –
pályázati feltétel rendszer alapján- a komplex akadálymentesség előírásainak meg kell felelni. A tervezés során
biztosítandó a számítógépes hálózat kiépítése is. Amennyiben a projekt keretében az intézmény weboldalának
kialakítására vagy fejlesztésére is sor kerül, - a pályázati kiírás értelmében- az oldal használatánál biztosítani kell az
infokommunikációs akadálymentesítést is. Az épület gépészeti és elektromos (erős- és gyengeáramú) hálózatának
kialakítását energiahatékonysági és üzemeltetési szempontok alapján kell kialakítani. A csoportszobákba, ill.
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a gyermekek által használt egyéb helyiségekbe hőlégbefúvásos –mesterséges- szellőzést tilos betervezni. A
gyermekek által használt helyiségekben természetes szellőzést kell biztosítani. Az épület –hatályos jogszabályok
szerinti- teljes közműellátottságát biztosítani kell.
A tervezés során vizsgálni kell az épület fűtésének és használati melegvíz ellátásának a városi távhő ellátására
történő kapcsolódásának lehetőségét gazdaságossági szempontját. Épületfelügyeleti rendszer kialakítása az
Üzemeltetővel egyeztetett tartalommal.
Az épületben a hatályos OTSZ előírásainak megfelelően, tűzjelző rendszer kiépítése szükséges. Az ingatlanba
való bejutás közút kapcsolatát biztosítani kell. A tervezési feladat az erre vonatkozó útterv elkészítésére is ki kell,
terjedjen. Az OTÉK előírásai szerint kialakított parkolót ingatlanon belül kell megvalósítani. A tervezési feladat
részét képezi a környezettervezés is: a bölcsődei előírásoknak megfelelően kialakított játszóudvar, játszóeszközök,
valamint a növénytelepítés megtervezése. Az É-i oldalon –a betonüzemhez bevezető út mentén- a zaj-, ill. a
porterhelés csökkentésére szolgáló kerítés, ill. zöldsáv (sövény, fasor) kialakítása.
A telek lehatárolását szolgáló kerítést meg kell tervezni. A temető beton kerítését lehetőség szerint meg kell
tartani, tartószerkezeti szakvélemény alapján állékonyságát vizsgálni szükséges. „Zöldtakarásáról” gondoskodni
szükséges.
A megalapozó dokumentum alapján jelen projektben az alábbiak is megvalósulnak: - megújuló energiaforrás
kialakítása, - kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése, - babakocsi tároló létesítése.
Tervezett nettó alapterület: 1005,98 m².
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:
Egyéb feladat (a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a tervekkel kapcsolatosan érkező kérdésre
válaszok elkészítése) vonatkozásában:”
(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 jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra
kerül épület tervezésében szerzett generáltervezői gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 10
2 3./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül építész tervfejezet
készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 10
3 4./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül építész statikai
tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 10
4 5./ A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül gépészeti
tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 10
5 6./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül villamossági
tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során, a tervekkel kapcsolatosan érkező
kérdésre válaszok elkészítése opciós feladat. Ezen szolgáltatás ellátásának díja kizárólag abban az esetben
illeti meg Ajánlattevőt, amennyiben Ajánlatkérő ezen szolgáltatásokat a szerződés szerint megrendeli és
az Ajánlattevő szerződésszerűen teljesíti azokat.
Az árnak az opció értékét is tartalmaznia kell.
Ajánlatkérő az opciós feladatot a szerződés hatálybalépését követő 12 hónapban jogosult lehívni,
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a nyilatkozattételre jogosult képviselői útján.
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-6.2.1-19-MI1-2019-00003
II.2.14) További információ:
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II.2.5) Értékelési szempontok
Ár kritérium: 1./ Ellenszolgáltatás összege (nettó tervezési díj)
II.2.7) A szerződés időtartama pont részletezése: a Munkanapokban kifejezett 90 napos időtartam tekintetében,
melyben Ajánlatkérő a 90 napos teljesítési időtartam alatt naptári napot ért.
VI.3) További információk
20./ pont folytatása: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR -ben, ajánlattételhez megjelölt űrlapokat, a nyilatkozatösszeállítóban rendelkezésre bocsátott nyilatkozatokat kitöltve a minőségi értékelési szempontokhoz a
szakemberek Önéletrajzát, a minőségi értékelési részszempont körében megajánlott szakemberekről szóló
nyilatkozatot, felelősségbiztosításról szóló nyilatkozatot.
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 176 - 457971
(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: 18902/2022 Rész száma: Elnevezés: Tervezési 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)
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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: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FLOTT-ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14972915205
Postai cím: Erzsébet Tér 30.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
E-mail: flottepito@gmail.com
Telefon: +36 209590223
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: 29642659
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18973500
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: Tartószerkezeti tervező;
Épületgépészeti tervező; Épületvillamossági tervező
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
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1./ Ajánlattevő neve: Masszi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 7625 Pécs Aradi
Vértanúk Útja 8, adószáma: 23023851-2-02
2./ Építész Kaláka Kft., székhelye: 1039 Budapest Puszta Köz 3. tt 6., adószáma: 10952410-2-41
3./ FLOTT-ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 3580 Tiszaújváros
Erzsébet Tér 30., adószáma: 14972915-2-05
4./ OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1138 Budapest Madarász Viktor
Utca 47-49. 1. lház. 2. em., adószáma: 12525689-2-41
5./ MEDMIX CENTER Tervező - Beruházó - Kivitelező - Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság, székhelye: 4032 Debrecen Cívis Utca 12. II./23, adószáma: 11555683-2-09
6./ VASSCOGENPLAN KFT, székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Táncsics Mihály Körút 56, adószáma:
23563498-2-09
7./ Pyxis Nautica Építésziroda Kft., székhelye: 1024 Budapest Kis Rókus Utca 17-19. 4. em. 2., adószáma:
25922488-2-41
8./ Perfektum Építész Kft., székhelye: 1036 Budapest Perc Utca 2., adószáma: 26295464-2-41
9./ MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.,
adószáma: 13079909-2-43
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. § 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:
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2022/05/16 (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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NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (9381/2022)
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: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24290188241
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
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: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft
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: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

268
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjárművek bérbeadása 2021
Hivatkozási szám: EKR001524372021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

269

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66114000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére új gépjárművek
bérbeadása 28 hónap
időtartamra
A bérlet, ill. flottakezelés tárgyát összesen:
4 db II. kategóriás,
13 db III. kategóriás, és
opcionálisan 1 db I. kategóriás
gépjármű bérlete és az ezekhez tartozó flottakezelési szolgáltatás nyújtása képezi (keretmennyiség).
Az I. kategória rövid meghatározása: olyan személygépjármű, amely 5 személyt tud szállítani, 4, vagy 5 ajtós, de
nem kombi
karosszériás, automata sebességváltós, összkerék hajtású, üzemanyag: benzin.
A II. kategória rövid meghatározása: olyan személygépjármű, amely 5 személyt tud szállítani, üzemanyag: gázolaj,
automata
sebességváltós.
A III. kategória rövid meghatározása: olyan személygépjármű, amely 5 személyt tud szállítani, 5 ajtós, de nem
kombi karosszériás,
üzemanyag: gázolaj, automata sebességváltós.
A szerződéses keret 1.521.333 km 28 hónapra vonatkozóan.
Az ajánlható autók első forgalomba helyezésének dátuma: 2021. november után, és a futott kilométer
(kilométeróra állása) nem több
mint 500 km
A részletes közbeszerzési műszaki leírásban - egyes esetekben - esetleg meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 46. § (3)
bekezdésének értelmében csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, az
ajánlatokban „azzal
egyenértékű” megajánlás is lehetséges.
AK a keretet képező valamennyi gépjármű lehívására a szerződés hatályba lépésétől számított 1 hónapon belül
vállal kötelezettséget,
az opcióval érintett gépjármű tekintetében értelemszerűen csak az opció lehívása esetén.
Opciók ismertetése:
Az 1 db I. kategóriás gépjármű bérbeadása opciós tétel.
Az opciós rész pontos meghatározása a műszaki leírásban található.
Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak:
Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú írásbeli (ideértendő Fax útján
való megküldés is)
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értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes
ajánlattevő
kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.
Az opció abban az esetben hívható le, amennyiben a szerződés aláírásának a napjáig nyilatkozat formájában
jelzésre kerül, hogy az
ajánlatkérő igényt tart rá.
Az opció igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága
nincs.
Az opció felhasználása egyebekben szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
Részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 98881776 (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: Gépjárművek bérbeadása 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66114000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Bérbeadó telephelye vagy Budapest XIII. kerületi márkakereskedés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére új gépjárművek
bérbeadása 28 hónap időtartamra
A bérlet, ill. flottakezelés tárgyát összesen:
4 db II. kategóriás,
13 db III. kategóriás, és
opcionálisan 1 db I. kategóriás
gépjármű bérlete és az ezekhez tartozó flottakezelési szolgáltatás nyújtása képezi (keretmennyiség).
Az I. kategória rövid meghatározása: olyan személygépjármű, amely 5 személyt tud szállítani, 4, vagy 5 ajtós, de
nem kombi karosszériás, automata sebességváltós, összkerék hajtású, üzemanyag: benzin.
A II. kategória rövid meghatározása: olyan személygépjármű, amely 5 személyt tud szállítani, üzemanyag: gázolaj,
automata sebességváltós.
A III. kategória rövid meghatározása: olyan személygépjármű, amely 5 személyt tud szállítani, 5 ajtós, de nem
kombi karosszériás, üzemanyag: gázolaj, automata sebességváltós.
A szerződéses keret 1.521.333 km 28 hónapra vonatkozóan.
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Az ajánlható autók első forgalomba helyezésének dátuma: 2021. november után, és a futott kilométer
(kilométeróra állása) nem több mint 500 km
A részletes közbeszerzési műszaki leírásban - egyes esetekben - esetleg meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének értelmében csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek, az ajánlatokban „azzal egyenértékű” megajánlás is lehetséges.
AK a keretet képező valamennyi gépjármű lehívására a szerződés hatályba lépésétől számított 1 hónapon belül
vállal kötelezettséget, az opcióval érintett gépjármű tekintetében értelemszerűen csak az opció lehívása esetén.
Részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Gépjárművek leszállítására (rendelkezésre bocsátása) vonatkozóan vállalt
teljesítési határidő az egyedi gépjármű megrendeléstől számítottan (hónap) 25
2 3. A gépkocsi általános Forgalomba Helyezési Engedélye (típusbizonyítványa) szerinti vegyes fogyasztás
(liter/100 km) 15
3 3.1. I. kategóriás gépjármű (opciós tétel) Forgalomba Helyezési Engedélye (típusbizonyítványa) szerinti
vegyes fogyasztás (liter/100 km) 1
4 3.2. II. kategóriás gépjármű Forgalomba Helyezési Engedélye (típusbizonyítványa) szerinti vegyes
fogyasztás (liter/100 km) 4
5 3.3. III. kategóriás gépjármű Forgalomba Helyezési Engedélye (típusbizonyítványa) szerinti vegyes
fogyasztás (liter/100 km) 10
6 4. Gépjármű meghibásodása, illetve baleset esetén a cseregépjármű helyszínre történő kiállásának
időtartama ajánlatkérő részéről történt közlése után (óra) 10
7 4.1 Budapesten: munkaidőben (08:00–17:00 óra) történő bejelentés esetén (óra) 5
8 4.2 Budapesten kívül vidéken, munkaidőben (08:00–17:00 óra) történő bejelentés esetén (óra) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az 1 db I. kategóriás gépjármű bérbeadása opciós tétel.
Az opciós rész pontos meghatározása a műszaki leírásban található.
Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak:
Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú írásbeli (ideértendő
Fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére
megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul
visszaigazolja.
Az opció abban az esetben hívható le, amennyiben a szerződés aláírásának a napjáig nyilatkozat
formájában jelzésre kerül, hogy az ajánlatkérő igényt tart rá.
Az opció igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési
jogosultsága nincs.
Az opció felhasználása egyebekben szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
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
II.2.14) További információ:
A II.2.5) Ár kritérium részletezése:
1. Nettó bérleti díj/hó/db / 50
1.1. I. kategóriás gépjármű (opciós tétel) nettó bérleti díj/hó/db / 4
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1.2. II. kategóriás gépjármű nettó bérleti díj/hó/db / 14
1.3. III. kategóriás gépjármű nettó bérleti díj/hó/db / 32
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
Tekintettel arra, hogy a gazdasági, műszaki, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat
is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne, valamint a beszerzés tárgyának jellege (természete) sem teszi
lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását, ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét
kizárja.
A beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi lehetőség azon okból sem biztosítható, hogy
a részajánlattétel lehetővé tétele várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná és egyes
feladatok külön szerződésben történő kezelése az egységes (azonos) szemlélet (gyakorlat) hiányának okán
negatívan hatna a megvalósítás egységes minőségére, valamint a közbeszerzési szerződés teljesítésének egyéb
körülményeire is.
Gazdasági követelmények:
A gépjárművek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.
A gépjárművekhez biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrész-ellátási kötelezettséget.
A gépkocsik garanciaidő alatti teljes körű garanciális javítását és karbantartását régiónként legalább egy, az adott
gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja által auditált szakszervizben kell biztosítani. A régió
Magyarország hét tervezési-statisztikai régióját jelenti.
A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos
– követelményeknek.
A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság, vagy jogutódja által kiadott érvényes Általános
Forgalomba Helyezési Engedéllyel (típusbizonyítvánnyal).
A gépjármű rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással.
A gyártómű rendelkezzen a gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási
rendszerrel.
A márkaszerviz rendelkezzen Magyarországon honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált –
minőségbiztosítási rendszerrel.
A bérleti időszak teljes időtartamára 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatást (assistance szolgáltatást)
kell biztosítani.
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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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 - 667420
(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: Gépjárművek bérbeadása 2021
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/05/04 (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: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12238673242
Postai cím: Komáromi Út 36-38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: pozsonyi.levente@mercarius.hu
Telefon: +36 17701000
Internetcím(ek): (URL) https://mercarius.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 118243700
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 98881776
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 szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll
és felhasználható.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai
szerint.
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:
2022/05/16 (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
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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 (9914/2022)
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 18025769
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dunakeszi, 2. sz. főút - Tervezés
Hivatkozási szám: EKR001352432021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

278

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dunakeszi, 2. sz. főút Pallag utcai és Szent István utcai körforgalmú csomópontok, valamint a két csomópont
közötti útszakasz fejlesztésének előkészítése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 140444888 (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: Dunakeszi, 2. sz. főút - Tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134
Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db meglévő körforgalmú csomópont, a két csomópont között meglévő 2x1 forgalmi sávos 2 sz. főút
megközelítőleg 1km-es szakaszának fejlesztéséhez, valamint az M0 autóút dunakeszi Auchan csomópont keleti
körforgalmának fejlesztéséhez szükséges teljeskörű engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, a szükséges
engedélyek megszerzése.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményben meghatározott területen szerzett szakmai
többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) 30
2 AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv.
meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 237 - 624525
(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: 1 Rész száma: Elnevezés: Dunakeszi, 2. sz. főút Pallag utcai és Szent István utcai körforgalmú
csomópontok, valamint a két csomópont közötti útszakasz fejlesztésének előkészítése
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:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11901486241
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Internetcím(ek): (URL) www.specialterv.hu
Fax: +36 17901178
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: 140444888
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
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81., adószám:11901486-2-41)
2. CONSTREAL Mérnöki Iroda Kft. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19 A. ép. II. 16., adószám:
10981959-2-43)
3. Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest, Zenta utca 1., 13260534-2-43)
4. VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. (6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II/8A., adószám:
13608512-2-03)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/05/16 (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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Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet (9604/2022)
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: Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15846035242
Postai cím: Amerikai Út 57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakonyi László
Telefon: +36 301595359
E-mail: bakonyil@nyiro-opai.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.omiii.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi
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: Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése (DBR)
Hivatkozási szám: EKR001401682021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

284

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése dinamikus beszerzési rendszer (DBR) keretében. A DBR fennállásának
időtartama (3 év) alatt megrendelni kívánt teljes mennyiség becsült nagyságrendje: kb. 496 millió Ft+áfa, az egyes
(részenként és negyedévente megkötött) szerződések várható nagyságrendje: min. 1,3 millió Ft+áfa, max. 7,4
millió Ft+áfa.
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: Tőkehús
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15110000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Lehel u. 59-61.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tőkehús (CPV-kód: 15110000-2), beszerzése dinamikus beszerzési rendszer (DBR) keretében.
A DBR fennállásának időtartama (3 év) alatt megrendelni kívánt teljes mennyiség becsült nagyságrendje: 68,5
millió Ft+áfa.
Ajánlatkérő a DBR fennállása alatt 3 hónapos hatályú szerződéseket kíván kötni, de fenntartja a jogot, hogy
ennél hosszabb hatályú szerződéseket kössön. Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdés alapján a rendszerben
megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket az
ajánlattételi felhívás(ok) megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
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(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:
II.2.1)
Elnevezés: Húskészítmény
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15131000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Lehel u. 59-61.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Húskészítmény (CPV-kód: 15131000-5) beszerzése dinamikus beszerzési rendszer (DBR) keretében. A DBR
fennállásának időtartama (3 év) alatt megrendelni kívánt teljes mennyiség becsült nagyságrendje: 35,3 millió Ft
+áfa
Ajánlatkérő a DBR fennállása alatt 3 hónapos hatályú szerződéseket kíván kötni, de fenntartja a jogot, hogy
ennél hosszabb hatályú szerződéseket kössön. Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdés alapján a rendszerben
megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket az
ajánlattételi felhívás(ok) megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
(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:
II.2.1)
Elnevezés: Szeletelt csomagolt húskészítmény
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

15131000-5
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Lehel u. 59-61.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Csomagolt húskészítmény (CPV-kód: 15131000-5) beszerzése dinamikus beszerzési rendszer (DBR) keretében. A
DBR fennállásának időtartama (3 év) alatt megrendelni kívánt teljes mennyiség becsült nagyságrendje: kb. 40,3
millió Ft+áfa
Ajánlatkérő a DBR fennállása alatt 3 hónapos hatályú szerződéseket kíván kötni, de fenntartja a jogot, hogy
ennél hosszabb hatályú szerződéseket kössön. Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdés alapján a rendszerben
megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket az
ajánlattételi felhívás(ok) megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
(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:
II.2.1)
Elnevezés: Baromfihús
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Lehel u. 59-61.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Baromfihús (CPV-kód: 15112000-6) beszerzése dinamikus beszerzési rendszer (DBR) keretében. A DBR
fennállásának időtartama (3 év) alatt megrendelni kívánt teljes mennyiség becsült nagyságrendje: kb. 15,9 millió
Ft+áfa
Ajánlatkérő a DBR fennállása alatt 3 hónapos hatályú szerződéseket kíván kötni, de fenntartja a jogot, hogy
ennél hosszabb hatályú szerződéseket kössön. Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdés alapján a rendszerben
megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket az
ajánlattételi felhívás(ok) megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
(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:
II.2.1)
Elnevezés: Mélyhűtött termék
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15220000-6

További tárgyak:

15311000-1

Kiegészítő szójegyzék

15896000-5
15330000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Lehel u. 59-61.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mélyhűtött termék (CPV-kód: 15220000-6, 15311000-1, 15330000-0, 15896000-5) beszerzése dinamikus beszerzési
rendszer (DBR) keretében. A DBR fennállásának időtartama (3 év) alatt megrendelni kívánt teljes mennyiség
becsült nagyságrendje: kb. 34,6 millió Ft+áfa
Ajánlatkérő a DBR fennállása alatt 3 hónapos hatályú szerződéseket kíván kötni, de fenntartja a jogot, hogy
ennél hosszabb hatályú szerződéseket kössön. Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdés alapján a rendszerben
megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket az
ajánlattételi felhívás(ok) megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
(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:
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, savanyúság
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Lehel u. 59-61.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldség, gyümölcs, savanyúság (CPV-kód: 15300000-1) beszerzése dinamikus beszerzési rendszer (DBR)
keretében. A DBR fennállásának időtartama (3 év) alatt megrendelni kívánt teljes mennyiség becsült
nagyságrendje: kb. 69,2 millió Ft+áfa
Ajánlatkérő a DBR fennállása alatt 3 hónapos hatályú szerződéseket kíván kötni, de fenntartja a jogot, hogy
ennél hosszabb hatályú szerződéseket kössön. Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdés alapján a rendszerben

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket az
ajánlattételi felhívás(ok) megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
(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:
II.2.1)
Elnevezés: Szárazárú, tojás
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15850000-1

További tárgyak:

15330000-0
03142500-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Lehel u. 59-61.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szárazárú, tojás (CPV-kód: 15330000-0, 15850000-1, 03142500-3) beszerzése dinamikus beszerzési rendszer
(DBR) keretében. A DBR fennállásának időtartama (3 év) alatt megrendelni kívánt teljes mennyiség becsült
nagyságrendje: kb. 66,2 millió Ft+áfa
Ajánlatkérő a DBR fennállása alatt 3 hónapos hatályú szerződéseket kíván kötni, de fenntartja a jogot, hogy
ennél hosszabb hatályú szerződéseket kössön. Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdés alapján a rendszerben
megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket az
ajánlattételi felhívás(ok) megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
(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:
II.2.1)
Elnevezés: Tejtermék
Rész száma: 8

288
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Lehel u. 59-61.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tejtermék (CPV-kód: 15500000-3) beszerzése dinamikus beszerzési rendszer (DBR) keretében. A DBR fennállásának
időtartama (3 év) alatt megrendelni kívánt teljes mennyiség becsült nagyságrendje: kb. 89,3 millió Ft+áfa
Ajánlatkérő a DBR fennállása alatt 3 hónapos hatályú szerződéseket kíván kötni, de fenntartja a jogot, hogy
ennél hosszabb hatályú szerződéseket kössön. Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdés alapján a rendszerben
megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket az
ajánlattételi felhívás(ok) megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
(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:
II.2.1)
Elnevezés: Energiacsökkentett termékek
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15860000-4

További tárgyak:
15330000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Lehel u. 59-61.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Energiacsökkentett termékek (CPV-kód: 15330000-0, 15860000-4) beszerzése dinamikus beszerzési rendszer
(DBR) keretében. A DBR fennállásának időtartama (3 év) alatt megrendelni kívánt teljes mennyiség becsült
nagyságrendje: kb. 15,9 millió Ft+áfa
Ajánlatkérő a DBR fennállása alatt 3 hónapos hatályú szerződéseket kíván kötni, de fenntartja a jogot, hogy
ennél hosszabb hatályú szerződéseket kössön. Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdés alapján a rendszerben
megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket az
ajánlattételi felhívás(ok) megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
(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
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Pékáru
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Lehel u. 59-61.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pékáru (CPV-kód: 15810000-9) beszerzése dinamikus beszerzési rendszer (DBR) keretében. A DBR fennállásának
időtartama (3 év) alatt megrendelni kívánt teljes mennyiség becsült nagyságrendje: kb. 60,9 millió Ft+áfa
Ajánlatkérő a DBR fennállása alatt 3 hónapos hatályú szerződéseket kíván kötni, de fenntartja a jogot, hogy
ennél hosszabb hatályú szerződéseket kössön. Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdés alapján a rendszerben
megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket az
ajánlattételi felhívás(ok) megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x 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
x 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 - 127565
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Tőkehús
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 - 004390 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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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
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: Húskészítmény
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 - 004390 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Szeletelt csomagolt húskészítmény
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 - 004390 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Baromfihús
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 - 004390 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Mélyhűtött termék
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 - 004390 (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
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, savanyúság
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 - 004390 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés: Szárazárú, tojás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 004390 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 8 Elnevezés: Tejtermék
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 - 004390 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 9 Elnevezés: Energiacsökkentett termékek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
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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
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 004390 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 10 Elnevezés: Pékáru
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 - 004390 (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
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A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Valamennyi rész vonatkozásában a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményezett, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek
érvényesülését biztosító módon nem orvosolható [Kbt. 75. § (2) bekezdés g) pont].;
A részvételi szakasz összegezésének kiküldését követően az EKR nem az "E32 - Elektronikus katalógus
előzetes benyújtási, teljesítési és folyamatos csatlakozási lehetőség biztosítása szakasz”-ba kapcsolt,
hanem az "E35 - Felhívás ajánlattételre szakasz”-ba. Az EKR üzemeltetővel folytatott egyeztetés
alapján kiderült, hogy a megindított eljárást az EKR – annak ellenére, hogy a Kbt. 107. § (2) bek. első
fordulatának megfelelően az eljárás megindító felhívás IV.1.3) pontjában szerepel, hogy a hirdetmény
dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul – nem DBR-ként, hanem egyszerű meghívásos
eljárásként kezeli, és az EKR sajátossága miatt az eljárás jelen fázisában már nincs mód átváltani az egyik
eljárástípusból a másikba.
A kialakult helyzet jogsértő, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő nem tudja biztosítani – többek között –
a Kbt. 106. § (3) bekezdésében foglaltakat („a dinamikus beszerzési rendszerhez annak teljes időtartama
alatt bármely olyan gazdasági szereplő csatlakozhat, amely megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági feltételeknek”), illetve a 107. § (4) bekezdését („az alkalmassági feltételeknek megfelelő
minden részvételre jelentkezőt fel kell venni a dinamikus beszerzési rendszerbe, az ajánlattételre
felhívandó részvételre jelentkezők száma nem korlátozható.”). Ezek alapelvi sérelmek, mivel az
ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára
(Kbt. 2. § (2) bek.).
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A jogsértő helyzet orvoslására a jelen eljárás eredménytelenné nyilvánítása és egy új, változatlan
feltételekkel megindított, de technikailag megfelelő eljárás megindítása szolgál.
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:
2022/05/16 (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
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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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Országos Onkológiai Intézet (9940/2022)
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: Országos Onkológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15309769243
Postai cím: Ráth György Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stein Karolina
Telefon: +36 300197808
E-mail: kozbeszerzes.karolina@targetconsulting.hu
Fax: +36 17004515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oncol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű
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: Operációs mikroszkóp beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000013552022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

303

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33162200-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés „Operációs mikroszkóp beszerzése” tárgyban.
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalmú operációs mikroszkóp beszerzés. Részletek
a Közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban KD) és szerződéstervezetben.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 78579000 (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: Operációs mikroszkóp beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33162200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés tárgya: 1 darab operációs mikroszkóp az alábbiak szerint:
A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja 1 darab operációs mikroszkóp feltelepített
szoftverekkel, valamint a készülék működtetéséhez, karbantartásához és a szoftverekhez szükséges magyar
nyelvű, papíralapú használati utasítással együtt történő leszállítását, beüzemelését és a jelen szerződés szerinti
kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.
Nyertes AT feladata felhasználói szintű oktatás jegyzőkönyvezett megtartása 2 órás (1 x 120 perces) időtartamban
a gyártói és eladói előírásokkal összhangban legalább 2 fő részére, az AK által biztosított helyszínen, melyhez az
oktatási segédletet Nyertes AT köteles biztosítani
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Nyertes AT a szoftverek vonatkozásában időben és felhasználószámban korlátlan felhasználási jogot köteles
biztosítani AK részére, melynek ellenértékét a jelen szerződés szerinti vételár magában foglalja.
AK rögzíti, hogy a szerződéses ellenérték fedezetet nyújt a Nyertes AT oldalán különösen (de nem teljes körűen):
- az eszköz rendeltetési helyre történő leszállítása költségeire;
- tartalmazza a göngyöleg elszállításának és a hulladékkezelésnek a közvetlen és közvetett költségeit is;
- magában foglalja a jelen szerződés szerinti a szoftverfelhasználási jog ellenértékét, valamint a vállalt jótállási idő
alatti eseti hibaelhárítás(ok) összes költségét (ide értve a jótállási körbe tartozó okból meghibásodott alkatrészek
cseréjével, pótlásával kapcsolatban felmerülő költségeket is), az ezzel összefüggésben felmerülő munkadíjat,
kiszállási költségeket, illetve itt nem nevesített, azonban a jótállás körébe tartozóan felmerülő egyéb költségeket
is.
A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a KD
részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. rszp: A rendszer rendelkezik automatikus izoláció felhelyezését könnyítő,
valamint automatikus izolációrögzítő funkcióval (igen/nem) 5
2 3. rszp: A Mikroszkóp LCD kijelzőjén egy gombnyomásra- elvégezhető automatikus kiegyensúlyozási
funkció (igen/nem) 5
3 4. rszp: A fő objektívvel beállítható munkatávolság felső határa (min 500 mm, max 625 mm) 5
4 5. rszp: Rendelkezik kihajtható fő sebész tubussal (részletei a felhívás II.2.14) pontban) (igen/nem) 5
5 6. rszp: Többlet garancia (min 0 hónap, max 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: Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése,
EFOP-2.2.22-20-2021-00002
II.2.14) További információ:
A II.2.5. „Ár” értékelési szempont megnevezése „ Nettó ajánlati ár”
A II.2.5) 5. értékelési részszempont pontos megnevezése: Rendelkezik kihajtható fő sebész tubussal: 360 fokban
elforgatható, 0-180 fokban dönthető, a tubus a mikroszkópfej függőleges tengelyétől számított min. 4 cm-es
vízszintes mozgatást tesz lehetővé az ergonomikus műtéti pozíció elérése céljából, változtatható pupillatávolság
állítással (igen/nem)
II.2.13) pont folytatása: „Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése”, támogatási intenzitás: 100%
AK a II.2.7. pontban megjelölt időtartam alatt nem munkanapot, hanem naptári napot ért, a szerződés
hatálybalépésétől számítottan
A felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn (2022.05.31.),
továbbá amennyiben a projekt meghosszabbításra kerül sor, akkor a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam
a projekt határidő meghosszabbítása esetében nem növekedhet.
A teljesítés véghatárideje a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 90 naptári nap, de legkésőbb 2022. május
31. napja, azzal, hogy Eladónak az eszközt legkésőbb a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 75 naptári
napon belül, de legkésőbb 2022. május 16. napjáig szükséges a teljesítési helyszínre leszállítani, beüzemelni
és lefolytatni 48 óra időtartamban a próbaüzemet. Felek rögzítik, hogy Eladó a jelen szerződés szerinti oktatási
kötelezettségeit a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint, legkésőbb 2022. május 31-ig köteles teljesíteni.
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
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 037 - 095018
(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: OOI JSZ 213-1/2033/73 Rész száma: Elnevezés: Operációs mikroszkóp 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:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Carl Zeiss Technika Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10548756213
Postai cím: Neumann János Utca 3. 3. emelet
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: antal.igaz@zeiss.com
Telefon: +36 306824349
Internetcím(ek): (URL) www.zeiss.hu
Fax: +36 23802802
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: 78579000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve:Carl Zeiss Technika Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye:2040 Budaörs, Neumann János u. 3. 3. em.
Ajánlattevő adószáma:10548756-2-13
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
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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: A Kbt. 148-149. §-ai
szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (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)
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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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Százhalombatta Város Önkormányzata (9912/2022)
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: Százhalombatta Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731285213
Postai cím: Szent István Tér 3
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vandlik Csaba
Telefon: +36 23542233
E-mail: muszakvez@hivatal.battanet.hu
Fax: +36 23542113
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://battanet.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: Új városi multifunkciós sportcsarnok építése
Hivatkozási szám: EKR001641392021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

310

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 százhalombattai új városi multifunkciós sportcsarnok építésére. Az új csarnok kétszintes,
1297 fő befogadására alkalmas, bruttó alapterülete 2918,84 m2 (43 m*67,88 m), hasznos alapterülete: 3118,79
m2 (1654,66 m2 + 1464,13 m2) elsődleges funkciója: nemzetközi és hazai sportrendezvények megtartása, így
megfelel a nemzetközi és hazai kézi- és kosárlabda előírásainak.
Az új épület cölöpalapozással készül, a szerkezetét előregyártott vasbeton pillérek és monolit vasbeton falak,
valamint előregyártott vasbeton gerendák és monolit vasbeton födémek alkotják. A lelátó szerkezete szintén
előregyártott vasbeton szerkezetekből készül. A tetőszerkezet egy része monolit vasbeton födémszerkezetű, a
csarnoktér pedig előregyártott vasbeton főtartókra helyezett magasbordás trapézlemezzel készülő szerkezet.
Rövid műszaki tartalom:
- 2200 m2 Homlokzati állvány
- 1805 m2 Belső állvány
- 1575 m3 Humuszréteg eltávolítása
- 2848 m3 Munkagödör kiemelése, géppel
- 1074 m3 Kavicsfeltöltés
- 226 m3 Szerelőbeton készítése
- 890 m3 Cölöpalapozás cölöpfejjel és talpgerenda készítésével
- 257 m3 Acélszál erősítésű vasbeton aljzat készítése 20 cm vastagságban
- 56 m3 Vasbeton fal készítése mellvédfalak alá (C25/30)
- 38 m3 Külső falak készítése látszóbeton felülettel (C30/37)
- 37 m3 Külső rámpa, lépcső, aljzatok készítése látszóbeton felülettel (C30/37)
- 18,9 t Hegesztett betonacélháló szerelése alapozáshoz
- 62,7 t Betonacél szerelése alapozáshoz
- 40,1 m3 Előregyártott vasbeton kehelynyakak
- 789 m3 Monolit vasbeton felszerkezetek készítése
- 113,6 t Betonacél szerelése felszerkezethez
- 610 m3 Előregyártott vasbeton szerkezet gyártása, szállítása és elhelyezése
- 2151 m2 Magasbordás teherhordó trapézlemez fedés készítése
- 2238 m2 Szálerősítésű cementesztrich aljzat készítése
- 1294 m2 Falazott kerámia falszerkezet készítése
- 2024 m2 Belső oldalfalvakolat készítése
- 1003 m2 Gipszkarton válaszfal építése
- 158 m2 Füstkötényfal szerelése csarnok mennyezetről függesztetten
- 1589 m2 Monolit gipszkarton álmennyezet
- 421 m2 Kazettás álmennyezet készítése
- 1110 m2 Úsztatott sport parketta rendszer készítése
- 1891 m2 Greslap burkolat készítése
- 999 fm Gres lábazatburkolat készítése
- 45 m2 Taktilis burkolat
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- 221 fm Attikán bádogfedés készítése
- 109 db Belső fém ajtók elhelyezése (Hörmann ZK)
- 1285 db Lelátó szék elhelyezése BT-12, fel-le hajtható ülés
- 30 db Kispad szék elhelyezése BT-13, fel-le hajtható ülés
- 1564 m2 Homlokzati kompozitlemez burkolat készítése
- 42 db Homlokzati alu nyílászáró elhelyezése
- 238 m2 Homlokzati hőszigetelő üvegezésű függönyfal készítése
- 20 db Füstelvezető kupola
- 47 db 445 kWp/db monokristályos napelem elhelyezése
- 705 fm Útszegély készítése
- 2157 m2 Térkő burkolat készítése
- 3168 db Növény szabadföldi telepítése
- 1 db Elektromos mozgatású, felhúzható térelválasztó
- Egyidejű villamos energia igény: 556 kVA
- Fűtési igény: 690 kW
- Hűtési igény: 207 kW
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a kivitelezési dokumentáció tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 6052722162 (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: Új városi multifunkciós sportcsarnok építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2

További tárgyak:
45212225-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2440 Százhalombatta, Vasút utca 41., hrsz. 2666/2, 2666/3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladat teljes körű
elvégzése.
Meglévő állapot:
A területen jelenleg is egy napi szinten használatos sportcsarnok van, amely a későbbiekben az építendő
új csarnok bemelegítő-csarnokaként funkcionál majd sporteseményeken. A meglévő csarnokban alapvető
funkcionális változás nem történik, de a két épület összekötésre kerül.
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Tervezett állapot:
Az új csarnok kétszintes, 1297 fő befogadására alkalmas, bruttó alapterülete 2918,84 m2 (43 m*67,88 m),
hasznos alapterülete: 3118,79 m2 (1654,66 m2 + 1464,13 m2) elsődleges funkciója: nemzetközi és hazai
sportrendezvények megtartása, így megfelel a nemzetközi és hazai kézi- és kosárlabda előírásainak.
Az új épület cölöpalapozással készül, a szerkezetét előregyártott vasbeton pillérek és monolit vasbeton falak,
valamint előregyártott vasbeton gerendák és monolit vasbeton födémek alkotják. A lelátó szerkezete szintén
előregyártott vasbeton szerkezetekből készül. A tetőszerkezet egy része monolit vasbeton födémszerkezetű, a
csarnoktér pedig előregyártott vasbeton főtartókra helyezett magasbordás trapézlemezzel készülő szerkezet.
Rövid műszaki tartalom:
- 2200 m2 Homlokzati állvány
- 1805 m2 Belső állvány
- 1575 m3 Humuszréteg eltávolítása
- 2848 m3 Munkagödör kiemelése, géppel
- 1074 m3 Kavicsfeltöltés
- 226 m3 Szerelőbeton készítése
- 890 m3 Cölöpalapozás cölöpfejjel és talpgerenda készítésével
- 257 m3 Acélszál erősítésű vasbeton aljzat készítése 20 cm vastagságban
- 56 m3 Vasbeton fal készítése mellvédfalak alá (C25/30)
- 38 m3 Külső falak készítése látszóbeton felülettel (C30/37)
- 37 m3 Külső rámpa, lépcső, aljzatok készítése látszóbeton felülettel (C30/37)
- 18,9 t Hegesztett betonacélháló szerelése alapozáshoz
- 62,7 t Betonacél szerelése alapozáshoz
- 40,1 m3 Előregyártott vasbeton kehelynyakak
- 789 m3 Monolit vasbeton felszerkezetek készítése
- 113,6 t Betonacél szerelése felszerkezethez
- 610 m3 Előregyártott vasbeton szerkezet gyártása, szállítása és elhelyezése
- 2151 m2 Magasbordás teherhordó trapézlemez fedés készítése
- 2238 m2 Szálerősítésű cementesztrich aljzat készítése
- 1294 m2 Falazott kerámia falszerkezet készítése
- 2024 m2 Belső oldalfalvakolat készítése
- 1003 m2 Gipszkarton válaszfal építése
- 158 m2 Füstkötényfal szerelése csarnok mennyezetről függesztetten
- 1589 m2 Monolit gipszkarton álmennyezet
- 421 m2 Kazettás álmennyezet készítése
- 1110 m2 Úsztatott sport parketta rendszer készítése
- 1891 m2 Greslap burkolat készítése
- 999 fm Gres lábazatburkolat készítése
- 45 m2 Taktilis burkolat
- 221 fm Attikán bádogfedés készítése
- 109 db Belső fém ajtók elhelyezése (Hörmann ZK)
- 1285 db Lelátó szék elhelyezése BT-12, fel-le hajtható ülés
- 30 db Kispad szék elhelyezése BT-13, fel-le hajtható ülés
- 1564 m2 Homlokzati kompozitlemez burkolat készítése
- 42 db Homlokzati alu nyílászáró elhelyezése
- 238 m2 Homlokzati hőszigetelő üvegezésű függönyfal készítése
- 20 db Füstelvezető kupola
- 47 db 445 kWp/db monokristályos napelem elhelyezése
- 705 fm Útszegély készítése
- 2157 m2 Térkő burkolat készítése
- 3168 db Növény szabadföldi telepítése
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- 1 db Elektromos mozgatású, felhúzható térelválasztó
- Egyidejű villamos energia igény: 556 kVA
- Fűtési igény: 690 kW
- Hűtési igény: 207 kW
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a kivitelezési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) Korm. 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 bizonyítása ajánlattevő (AT) feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésben részt vevő hátrányos helyzetű munkavállalók száma (fő, minimum
0 fő; maximum 10 fő) 10
2 Építéstechnológiai terv ajánlatkérő által meghatározott feltételrendszernek történő megfelelősége 10
3 Munkaerőterv ajánlatkérő által meghatározott feltételrendszernek történő megfelelősége 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:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR-ben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói
díj összegét értékeli.
3) Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időtartamon naptári napot ért. A teljesítési határidő
tekintetében a szerződéstervezet az irányadó.
4) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1) pontban foglalt
alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása
esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai
közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy
megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell
az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni. Az
alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től,
amennyiben a nyilvántartásokban nem szerepel(nek).
5) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1)-P4) pontban foglalt
alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása
esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai
közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem
kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az
alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től.
6) Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt.
69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

314

szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelelnek az M1.1)-M1.5) pontokban
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (4)
bekezdése az irányadó.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1.1)-M1.5) pontokban
foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α
pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az
esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjaiban feltüntetni
Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti ajánlattevő(k)től.
7) Jelen közbeszerzés tekintetében a kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak,
egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként
kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.
Tekintettel arra, hogy az gazdasági, műszaki, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat
is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne, valamint a beszerzés tárgyának jellege (természete) sem teszi
lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását, ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét
kizárja.
A beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi lehetőség azon okból sem biztosítható, hogy
a részajánlattétel lehetővé tétele várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná és egyes
feladatok külön szerződésben történő kezelése az egységes (azonos) kivitelezési szemlélet (gyakorlat) hiányának
okán negatívan hatna az építési beruházás megvalósításának egységes minőségére, valamint a közbeszerzési
szerződés teljesítésének egyéb körülményeire is.
A közbeszerzés tárgyaként megjelölt építési beruházás egyetlen műszaki-gazdasági funkcionális egységet alkot.
A beruházás részekre bontása műszakilag nem indokolt, tekintettel arra, hogy az egyes szakági munkarészek és
építőipari kivitelezési munkafolyamatok is egymással összefüggő egységet képeznek.
Ugyancsak lényeges szempont, hogy ugyanazon felvonulási és munkaterületen egyidejűleg több, egymástól
független kivitelező csak a megfelelő műszaki koordináció mellett tudna munkát végezni, amely jelentős
többletköltséggel jár. Ugyancsak többletköltséggel jár (azaz magasabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó
ajánlatot eredményez) azon a tény is, hogy a járulékos költségek (különösen a felvonulási létesítmények, őrzésvédelem biztosítása) valamennyi kivitelező esetében külön-külön merülnének fel.
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
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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 255 - 672878
(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: Vállalkozási 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:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EB Hungary Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13240567242
Postai cím: Fogadó utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ebhinvest.hu
Telefon: +36 305227465
Internetcím(ek): (URL) www.ebhinvest.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12913095213
Postai cím: Üllői Út 809/A
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@thermoepgep.hu
Telefon: +36 704122000
Internetcím(ek): (URL) www.thermoepgep.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3599603252
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6052722162
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: Alvállalkozókra vonatkozó
információk:
EB Hungary Invest Kft., Magyarország 1107 Budapest, Fogadó utca 4.
Munkarészek: egyes építészeti munkák, egyes gépészeti munkák, egyes elektromos munkák, egyes
tájépítészeti munkák, egyes közműves munkák, kivitelezési munkák különösen sportcsarnok építéséhez
kapcsolódó munkák
Nevesített alvállalkozó: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.,
Munkarészek: egyes építészeti munkák, egyes gépészeti munkák, egyes elektromos munkák, egyes
tájépítészeti munkák, egyes közműves munkák.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatot benyújtó ajánlattevők:
EB Hungary Invest Kft. (1107 Budapest, Fogadó utca 4.; adószám: 13240567242)
Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft. (1205 Budapest, Mártírok Útja 75.; adószám:
12913095243)
Royal Nexus Építő Kft (2532 Esztergom, Siszler Út 18/3.; adószám: 26770442211)
Az eljárásban az ajánlatkérő értékelési szempontként, szociális szempontot vett figyelembe az alábbiak
szerint:
II.2.5) pont: Minőségi kritérium - Név: A teljesítésben részt vevő hátrányos helyzetű munkavállalók száma
(fő, minimum 0 fő; maximum 10 fő) / Súlyszám: 10
Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le. A szerződés még nem lépett hatályba [Kbt. 135.§
(12) bekezdés)]
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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. §-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:
2022/05/16 (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)
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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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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9743/2022)
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/EKR000637222022/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/EKR000637222022/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: TD-109/22 DBR – Vasúti infrastr.üzem.anyagok besz.
Hivatkozási szám: EKR000637222022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34946000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása „Vasúti infrastruktúra üzemeltetési anyagok beszerzése” tárgyban (BKV
Zrt. TD-109/22.)
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Főbb termékkörök: pályafenntartási anyagok (sínek, kitérő alkatrészek, és -tartozékok; egyéb beton-, vasbeton-;
faipari vasútépítési elemek, termékek), felsővezeték alkatrészek és szerelvények; elosztó, biztosító- és
jelzőberendezés alkatrészek, mozgólépcső és felvonó alkatrészek.
Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét
közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltéteket a DBR-ben részt vevő gazdasági
szereplő számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
Tervezett mennyiség a teljes 48 hónapra vonatkozóan: ajánlatkérő üzemeltetés során felmerülő, konkrét igénye
alapján, tervezetten legfeljebb összesen 25 ezer mennyiségi egység, de legfeljebb nettó 800 millió Ft értékben.
Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során,
az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan
– a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően – részajánlat-tételi lehetőséget határozzon meg az
ajánlattételi felhívásban.
A részleteket 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: TD-109/22 DBR – Vasúti infrastr.üzem.anyagok besz.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34946000-0

További tárgyak:
42419500-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. budapesti raktárai és telephelyei. A konkrét teljesítési
hely az ajánlattételi szakasz ajánlattételi felhívásában és szerződéstervezetében kerül meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása „Vasúti infrastruktúra üzemeltetési anyagok beszerzése” tárgyban (BKV
Zrt. TD-109/22.)
Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét
közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltéteket a DBR-ben részt vevő gazdasági
szereplő számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
Tervezett mennyiség a teljes 48 hónapra vonatkozóan: ajánlatkérő üzemeltetés során felmerülő, konkrét igénye
alapján, tervezetten legfeljebb összesen 25 000 mennyiségi egység, de legfeljebb összesen nettó 800 millió Ft
értékben.
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Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során,
az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan
– a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően – részajánlattételi lehetőséget határozzon meg az
ajánlattételi felhívásban.
A részvételre jelentkezőnek jelentkezése érvényességéhez külön nyilatkoznia kell arról, hogy az Ajánlatkérő
Általános Szerződéses Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF) – jelen eljárásban ismertetett közbeszerzési
dokumentum aláírásával – elfogadja. Jelen eljárás részvételi szakaszának eredményes lezárását követően,
a konkrét beszerzési igény felmerülésekor Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők
részére küldi meg az ajánlattételi felhívást az EKR-en keresztül. A rendszer 48 hónapos hatálya alatt bármely
gazdasági szereplő – az EKR-en keresztül a részvételi jelentkezése benyújtása és alkalmasnak minősítése esetén –
csatlakozhat a rendszerhez.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra. Az
egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
A DBR létrehozását követően, az ajánlattételi szakaszban kiadott közbeszerzési dokumentumokban kerülnek
meghatározásra ajánlatkérő konkrét beszerzési igényei.
A részvételre jelentkezőnek a jelentkezésben cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• az ÁSZF-ben foglalt feltételeket mindenben tudomásul veszi és elfogadja;
• hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi határidő 5 munkanap azzal, hogy indokolt
esetben a határidő hosszabbítható;
• tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
- amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással
– a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés
kézbesítettnek tekintendő;
• az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat
(www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és
teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró
egyéb személyekkel is ismertette, valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán
adatfeldolgozónak minősül-e;
• kisadózó vállalkozásnak minősül-e.
Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlattevőnek szakmai ajánlataként az ajánlati árak táblázatában
fel kell tüntetnie a megajánlott termék gyártóját, termékgyártói azonosító számát (vagy a termék beazonosítását
segítő más adatot, pl. termékgyártói rajzszám, katalógusszám, szállítói cikkszám), valamint adott esetben az
ajánlattételi szakaszban kiadott műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat is
csatolni kell.
A szállítási határidőt Ajánlatkérő a termék jellegétől függően, az adott ajánlattételi szakaszban állapítja meg.
Az ajánlattevőknek a leszállított árukra az átvételtől számított, legalább 12 hónap teljes körű jótállást kell
vállalniuk. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszokban termékkörönként ettől eltérő mértékű jótállást megállapíthat.
Ajánlatkérő az Ajánlattevő késedelmes vagy hibás teljesítése, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért
érvényesít. A szerződés teljesítésére vonatkozó részletesebb feltételeket az ÁFSZ és az ajánlattételi szakaszban
kiadott szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ÁSZF a teljesítés általános átadás-átvételi
rendelkezéseit tartalmazza, amelyektől a termék jellegétől függően eltérő rendelkezéseket is megállapíthat, az
ajánlattételi szakaszban kiadott szerződéstervezet alapján.
( 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
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
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A II.2.9) pontban megadott értéket
a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési
eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.
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:
A jelen felhívás II.2.5) pontja alapján az értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb ár.
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 részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó és az
alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a
Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének szerint az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre
jelentkezőt, 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 (a részvételi jelentkezésben):
- Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban:
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EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
- A részvételre jelentkező 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 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 a részvételre jelentkezőnek 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 részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a
részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (Ajánlatkérő felhívására):
- Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-11. §-a szerint kell igazolnia, illetve az
Ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt.
63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kzár 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 benyújthatók, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat
tartalma valós.
- A részvételre jelentkező, 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.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltételt nem határoz meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt nem
határoz meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (a részvételi
jelentkezésben):
- A részvételre jelentkezőnek 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.
Részvételre jelentkezőnek 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 részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike
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által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó
szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak,
amelyeket az részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A részvételi
jelentkezésben 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 részvételre jelentkező részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott
szervezet képviseletében eljárhat.
- Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a
részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (Ajánlatkérő felhívására):
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, a teljesítés
ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap), az ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül
számított összege, 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 részvételre jelentkezőnek 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 részvételre jelentkezők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt
a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap kitöltésével és benyújtásával teljesíthető.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül részvételre
jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72
hónap során teljesített, összesen legalább 35 millió forint vasúti infrastruktúra üzemeltetési anyagok
szállítására vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő vasúti infrastruktúra üzemeltetési anyagok alatt a pályafenntartási anyagokat (sínek, kitérő
alkatrészek, és -tartozékok; egyéb beton-, vasbeton-; faipari vasútépítési elemek, termékek), a felsővezeték
alkatrészeket és szerelvényeket; elosztó, biztosító- és jelzőberendezés alkatrészeket érti.
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 részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a
közös részvételre jelentkezők közül legalább egy megfelel.
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A Kbt. 107. § (8b) bekezdése alapján azon részvételre jelentkezők esetében, akik jelentkezésüket
a részvételi határidő lejártát követően nyújtják be, a jelen III.1.3) pontban rögzített időszak
meghatározásához használt referencia-időpont alatt a felhívás feladása helyett a részvételi jelentkezés
benyújtása értendő.
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 a Ptk. 6:186. §-ban foglaltak alapján 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 az átvételtől számított, legalább 12 hónap teljes körű jótállást kell vállalnia.
Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszokban termékkörönként ettől eltérő mértékű jótállást és kötbért is
megállapíthat. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek részletes feltételeit az ÁFSZ és ajánlattételi
szakaszban kiadott szerződéstervezet együttesen 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) vagy euró (EUR), a devizanem
meghatározása az ajánlattételi szakaszban kerül pontosan meghatározásra, a beszerzendő termék származási
helyétől/jellegétől függően.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.
A további részleteket az ÁSZF és az ajánlattételi szakaszban kiadott 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
Nyílt eljárás
x Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
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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:
x A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A Kbt. 106. § (4) bekezdése alapján a DBR részvételi szakaszában a Kbt. 61. § (4)-(6) bekezdése nem
alkalmazandó. Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak lehetőségét, hogy a DBR
megvalósítása során, az ajánlattételi szakaszban a részajánlattétel lehetőségét biztosítsa.
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1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmükben elektronikus úton hozzáférhetővé
teszi az EKR rendszerben.
2. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: a DBR létrehozását követően, a DBR
fennállásának időtartama alatt folyamatosan.
3. A DBR, a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott érvényességi, fennállási ideje alatt bármikor, bármely
olyan gazdasági szereplő (részvételre jelentkező) kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely
megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a
közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését. A DBR-be való felvétel feltétele tehát
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részvételi jelentkezés benyújtása, az alkalmassági
előírásoknak való megfelelés igazolása, és az előírt kizáró okok fenn nem állása.
4. Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket
és igazolásukat a minősített részvételre jelentkezők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5. Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében
foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.41/A. §-ban foglaltakra.
7. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. § alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített
elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.
8. Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy
változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a
321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 13.§-a szerint kell eljárni.
9. Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdés alapján a részvételi jelentkezéshez
csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésben foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.
10. A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a jelentkezésben bármely okirat, igazolás,
nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt a részvételre jelentkező magyar nyelvű fordítással
együtt köteles becsatolni az 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) bekezdésben foglaltakra.
14. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.
15. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6) pontjában
feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.
16. Az EKR karakterkorlátai miatt a jelentkezés elkészítésével kapcsolatos további részleteket az Útmutató
tartalmazza.
17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésben
meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.
18. Az eljárás azonosító száma: BKV Zrt. TD-109/22
19. FAKSZ: dr. Gara Richárd (00041) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/06/20 12:00
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 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:
2022/05/16 (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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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9765/2022)
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: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10856417244
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Váradi Zsanett
Telefon: +36 308273975
E-mail: varadi.zsanett@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000257972022/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/EKR000257972022/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
x Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyomkarima ellenőrző berend.üzemeltetés támogatása
Hivatkozási szám: EKR000257972022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
51220000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyomkarima ellenőrző berendezések üzemeltetés támogatása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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(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: Nyomkarima ellenőrző berend.üzemeltetés támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
51220000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU33 A teljesítés fő helyszíne: A műszaki leírásban meghatározott helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A MÁV pályahálózatán telepített 7 darab Nyomkarima ellenőrző berendezés (helyszíneket lásd a Műszaki
leírásban) és az azokhoz tartozó visszajelentő helyek üzemeltetés támogatása az alábbiak szerint:
- berendezések hibakeresésében közreműködés (diagnosztika)
- eseti megrendelés alapján hibajavítás
- karbantartáshoz, hibaelhárításhoz a rendszerspecifikus alkatrészek javítása, a javíthatatlan alkatrészek pótlásához
cserealkatrészek biztosítása
- pályamunkák során a berendezések védelme, illetve a pályamenti elemek szükség szerinti le- és visszaszerelése
- a nyomkarima ellenőrző berendezések időszakos és eseti pontosítása és ennek megfelelő formátumú
dokumentálása
- időszakos és eseti karbantartások elvégzése
- a nyomkarima ellenőrző rendszer központi szerverének és jelentőhelyi szoftverének fejlesztése eseti
megrendelés alapján (egységes járműdiagnosztikai felügyeleti rendszerhez illesztés).
Az eljárás keretösszege nettó 360.000.000,- Ft.
Felek megállapodnak és Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződés keretjellegéből adódóan a
Megrendelő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget (Alapmennyiség 252.000.000,-Ft). Az opciós rész
mértéke 30 % (108.000.000-Ft).
A Megrendelő – a Szerződés időbeli hatálya alatt – a döntésének megfelelő részletekben és ütemezés szerint
rendelheti meg a Szerződés tárgya szerinti munkálatokat a Keretösszeg mértékéig azzal, hogy a Keretösszeg
Opcióval érintett összegének részleges vagy teljes kimerítésére kötelezettséget nem vállal, Megrendelő az Opciós
érték részben, vagy egészben történő felhasználására Vállalkozó felé történő külön jelzés nélkül, a szerződésben
meghatározott Eseti megrendelés(ek) leadásával jogosult.
II.2.5) Értékelési szempontok folytatása:
Ár kritérium értékelési szempontok:
1) Nyomkarima ellenőrző berendezések hiba felderítése táveléréssel (nettó Ft/berendezés), súlyszám:5;
2) Helyszíni hibaelhárításra, hibajavításra vonatkozó rezsióradíj (nettó Ft/óra) (eseti megrendelés alapján),
súlyszám:10;
3) Pályamunkák során a berendezések védelme, illetve le- és visszaszerelése (nettó Ft/berendezés), súlyszám:10;
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4) Pontosítás (kalibrálás) (nettó Ft/berendezés), súlyszám:10;
5) Éves karbantartásra vonatkozó rezsióradíj
- nettó Ft/technikusi óra, súlyszám:5;
- nettó Ft/mérnöki óra (ideértve a műszaki tartalom 1. oldal f) pontjában szereplő szolgáltatást) súlyszám:5;
6) Alkatrész egységárak összesen (nettó Ft), súlyszám összesen 15:
-Lézer adó egység, súlyszám:2
-Kerékérzékelő (RSR110), súlyszám:1
-Kerékérzékelő I/O kártya, súlyszám:1
-Számítógép komplett, súlyszám:2
-Nagysebességű kamera, súlyszám:3
-Fedél mozgató motor, súlyszám:1
-Szünetmentes táp, súlyszám:1
-GSM modem, súlyszám:1
-Ajtóklíma komplett, súlyszám:2
-Ajtóklíma szűrő, súlyszám:1
( 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 Részletes hibadiagnosztikai eredmény megküldésének maximális ideje (A MÁV
Zrt. által e-mail üzenetben megküldött felkérésétől/eseti megrendeléstől számított válaszidő, amelyben a
válasz időtartamnak a munkanapi 8 és 16 óra közötti részét kell figyelembe venni. Megajánlható minimum
1 óra és maximum 24 óra, egész órás értékben.) (óra) 5
2 Maximális helyszíni hibaelhárítási reakcióidő (A MÁV Zrt. által e-mail üzenetben megküldött
felkérésétől/eseti megrendeléstől számított, a hibaelhárító személyzetnek az ajánlattevő központi
telephelyéről történő elindulásáig számított reakcióidő, amelyben az elindulásig eltelt időtartamnak a
munkanapi 8 és 16 óra közötti részét kell figyelembe venni. Megajánlható minimum 1 óra és maximum 48
óra, egész órás értékben.) (óra) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az 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: 1 / Maximális szám: 999
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni
a jelentkezők számát.
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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A bírálati szempontoknál a pontszám alsó és felső határa:0-10
Bírálati módszer:
1. részszempont: Ár: fordított arányosítás
2. részszempont: Részletes hibadiagnosztikai eredmény megküldésének maximális ideje: fordított arányosítás
minimum 1 óra, maximum 24 óra,
3. részszempont: Maximális helyszíni hibaelhárítási reakcióidő: fordított arányosítás
minimum 1 óra és maximum 48 óra
Részletes ismertetést a közbeszerzési dokumentum 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 részvételre jelentkező, alvállalkozó,
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,aki a Kbt. 62.§(1)és(2) szerinti
kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.Korm.rend.1-8,
valamint 10.,12-16.§-ának kell igazolni,figyelembe véve a K.rend 18. §-a szerinti hat-i útmutatóban
foglaltakat is. A Kbt.67.§(1)bek. alapján a gazdasági szereplő részvételi jelentkezésben köteles a
kizáró okok fenn nem állása,valamint az alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése
tekintetében az EEKDba foglalt nyilatkozatát benyújtani. AK felhívja a figyelmet a 321/2015.K.rend.3.§ban előírtakra. Az EEKD-ban a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy kizáró okok nem állnak fenn,
valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, és megadja az eljárásban kért információkat,
köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.
§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint
az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok
elérhetőségére vonatkozó információkat (URL, kibocsátó, adott esetben kód) is fel kell tüntetniük a
formanyomtatvány megfelelő részeiben azon adatbázisok elérhetőségére vonatkozó információk
kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 67.§(3)bek.re. AK felhívja a figyelmet a 321/2015.Korm.rend. 3.§(2),15.§(1)(2)bek-re. A Kbt.67.§(4) bek. alapján a részvételi jelentkezésben részvételre jelentkezőnek be kell nyújtani
az 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
AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 67.§(4)bek. szerinti
nyilatkozatot a részvételre jelentkezőnek abban az esetben is szükséges a részvételi jelentkezéséhez
csatolnia, ha a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe
venni. Az AK a Kbt.69.§(4)-(7) bekezdésében foglaltak alapján-az eljárást lezáró döntés meghozatalát
megelőzően hívja fel ajánlattevőt azon, a Közbeszerzési dokumentumban meghatározott dokumentumok
benyújtására,amelyek igazolják,hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok
hatálya alá. Az ajánlattevőnek a 321/2015.Korm.rend.8.és10.§-a szerint-azzal,hogy 8.§ ib) és 10.§gb)
pontjában a 2017. évi LIII. tv.3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó- kell igazolnia, illetve az
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AKnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat a részvételre jelentkező kizárólag AK
Kbt.69.§(4)bek.e szerinti felhívására köteles benyújtani, tehát a kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló
dokumentumokat nem kell a részvételi jelentkezésben csatolni. 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. A Kbt.74.§(1)bek. b) pontja értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre
jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy
amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a)
pontjában foglaltak értelmében fenntartja magának a jogot, hogy kizárja az eljárásból azt a részvételre
jelentkezőt vagy ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése]. A
kizáró okokra von. a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AKellenkező bizonyításig-az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező/ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ra.
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: Előzetes igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK felhívja részvételre jelentkező figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
értelmében elfogadja részvételre jelentkező egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés tekintetében, tehát részvételre jelentkezőnek csak arról kell nyilatkozni az EEKDban,
hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő előírja, hogy részvételre jelentkezőnek
elegendő az EEKD IV. “α” szakaszát kitölteni (Kbt. 67. § (2). Amennyiben részvételre jelentkező a Kbt. 65. §
(7) bekezdés szerint más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik az alkalmasság igazolása során,
meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárás megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A részvételre
jelentkező arra vonatkozóan is nyilatkozni
köteles, amennyiben nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet az alkalmassági követelmények
igazolására. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a részvételi jelentkezésben
a kapacitást nyújtó 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. Az alkalmasság
igazolásához igénybe vett, a részvételre jelentkezőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a részvételre jelentkező
részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor
az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Utólagos igazolási mód:
Az Ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)-(7) bekezdésében foglaltak alapján hívja fel Ajánlattevőt azon, a Közbeszerzési
Dokumentumokban meghatározott dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az Ajánlattevő
megfelel az alkalmassági követelményeknek.
M1) esetében a 321/2015. Korm. rend. 21. §(3) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett – de
legfeljebb 9 éven belül (108 hónap) megkezdett- a vasúti pálya mellé legalább 2 db telepített nyomkarima
ellenőrző berendezés telepítésére és/vagy karbantartására vonatkozó munkák szerződésszerűen teljesített
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referenciáinak ismertetését tartalmazó, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti
referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat benyújtása.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és
befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, feladat
leírása (oly módon, hogy az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen belőle.
Az M2) a)-c) pontok esetében a 321/2015 Korm.rend.21.§ (3) bekezdésének b) pontja szerint a teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek-szervezetek-bemutatását az alábbiak szerint:
1.Csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását (képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését) tartalmazó EKR nyilatkozatot.
2.A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek önéletrajzát, és rendelkezésre állási nyilatkozatát(adott
esetben, amennyiben a bemutatott szakember nem Ajánlattevővel áll munkaviszonyban)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a részvételi
felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) a vasúti pálya mellé legalább 2 db telepített
nyomkarima ellenőrző berendezés telepítésére és/vagy karbantartására vonatkozó referenciával.
M/2: Alkalmas a részvételre jelentkező, ha rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki:
a) rendelkezik vasúti nyomkarima ellenőrző berendezések kezelésében legalább 12 hónap tapasztalattal;
b) rendelkezik vasúti nyomkarima ellenőrző berendezések javításában és/vagy kalibrálásában legalább 12
hónap tapasztalattal;
c) rendelkezik a vasúti nyomkarima ellenőrző berendezések tekintetében a mérőhelyi- és jelentőhelyi
számítógép és szerver kezelésében (programozásában) legalább 12 hónap szakmai gyakorlattal.
Az M2 a)-c) szakemberek között átfedés lehetséges.
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:
Eladó a Ptk. 6:186. § (1) alapján késedelmi, hibás teljesítési és nemteljesítési (meghiúsulási) kötbér
megfizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős, megszegi a szerződést.
Késedelmi, hibás teljesítés és meghiúsulási kötbér: a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Vállalkozót a Ptk. 6:171-173. § szerinti jótállási kötelezettség terheli az általa elvégzett eseti javítási munkákért,
illetve az általa felhasznált, illetve beépített anyagokért és eszközökért. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákért
a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 12 hónap jótállást és jogszabály
szerinti szavatosságot vállal. Amennyiben jogszabály, vagy a beépített anyag vonatkozásában a gyártói vagy
jogszabályi jótállás időtartama a 12 hónap időtartamot meghaladja, úgy az az időtartam irányadó a Vállalkozó
általi jótállás tekintetében. Továbbá amennyiben jogszabály a Szerződés jelen pontjában rögzített jótállási
időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, ez esetben jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített
szavatossági időszak érvényes.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést megerősítő kötelezettség nem
terheli.
Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk.6:130.§(1)bekezdésében, valamint a Kbt. 135.§(1)bekezdésében foglalt
szabályoknak és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően történik. A megfelelő tartalommal kiállított számla
ellenértéke a számla MÁV Zrt. általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül
kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára.
A fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
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Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg,
valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így
jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak 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
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 2022/07/22 (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
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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: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A választott eljárástípus - tárgyalásos eljárás - jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó
sajátos közbeszerzési
szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Kr. 2.§ (1) bek. c) és (2) bek alapján.
2) Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció (424/2017. (XII.19.) Korm.
rend).
3) A bontás a 424/2017. Kr. 15.§ (2) bek szerint zajlik, melyről információt az (5) bek. szerint kapnak
részvételre jelentkezők.
4) A részvételi jelentkezés elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő költség a részvételre
jelentkezőt terheli, kivéve az EKR-rel kapcsolatos költséget.
5) Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja és nem
alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében előírt korlátozást. A hiánypótlásokat az EKR rendszerben kell
megtenni.
6) A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 66.§ (1) bekezdése alapján a részvételi felhívásban, Közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie
részvételre jelentkezését.
7) A felhívás és KD közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók.
8) A Kbt. 66.§ (3) bekezdése alapján részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Amennyiben részvételre
jelentkező ajánlatot tesz a részvételi jelentkezésében részvételi jelentekézése érvénytelen a Kbt. 73. § (3)
bekezdése alapján.
9) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésére: ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása
alapján megalkotott 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 a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll
rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
10) Nyilatkozat szükséges a Kbt. 66.§ (6) bek a)-b) szerint az alvállalkozókról. A részvételi jelentkezésbe
csatolandó dokumentumok teljes listáját a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
11) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Kr.13.§-a irányadó.
12) Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az ajánlattételi szakaszban a tárgyalások
lezárásától számított 30 nap az ajánlati kötöttség. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban az 1 hónap alatt 30 napot
ért.
13)Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az eljárással kapcsolatosan a közép-európai
idő az irányadó.
14) A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó előírásokat a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
15) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja a részvételre
jelentkezőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimum követelményeket – M1;M2
alkalmassági feltételek tekintetében-szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe
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kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés
teljesítésére való alkalmasságukat.
16) Ajánlatkérő nem kíván tárgyalni a szerződést biztosító mellékkötelezettségek-és a kötbérek típusáról.
17) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
18) A FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Kovács Krisztián, 00534.
19) Az AF megküldésének tervezett napja: amennyiben a részvételi szakasz eredményes, úgy a
részvételiszakaszban eredményének a részvételre jelentkezőkkel történt közlésétől számított 5
munkanapon belül.
20) A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/06/17 14:00
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 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:
2022/05/16 (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
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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Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8755/2022)
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: Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11265832216
Postai cím: Kossuth Lajos Út 5
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Petrás Zsuzsa
Telefon: +36 203441802
E-mail: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://trvzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://trvzrt.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/EKR000291932022/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/EKR000291932022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Traktorok és munkagépek karbantartása, javítása
Hivatkozási szám: EKR000291932022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50111000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés három részben, amelynek tárgya az ajánlatkérő tulajdonában illetve üzemeltetésében
álló traktorok és munkagépek vonatkozásában az alábbi feladatok ellátása az ajánlatkérő egyedi megrendelései
alapján:
- műszaki állapotfelmérés,
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- periodikus szervizelés,
- felkészítés műszaki vizsgára, műszaki vizsgáztatás,
- eseti javítás,
- gumicsere, gumijavítás,
- hozom viszem szolgáltatás,
- műszaki hibaelhárítás,
- autómentés,
- tisztítás.
Az alkalmassági követelmények Kbt. 65. §-ának való megfelelősége érdekében az ajánlatkérő rögzíti, hogy a
járműlistában szereplő munkagépek elsősorban, de nem kizárólagosan kotró-rakodógépek.
A keretszerződéssel érintett járművek darabszámát, gyártmányát, típusát, műszaki paramétereit részenként
a közbeszerzési dokumentumok (KD) részét képező műszaki leírások melléklete tartalmazza. A műszaki leírás
mellékletében felsorolt járművek köre a szerződés időtartama alatt módosulhat: beszerzés illetve amortizációs
csere formájában jelenleg nem meghatározható gyártmányú és típusú, új és használt gépjárművek kerülhetnek
Ajánlatkérő üzemeltetésébe, illetve kerülhetnek ki üzemeltetése alól.
Az ajánlatkérő AUDATEX programot alkalmaz. A nyertes ajánlattevő által megajánlott egységárak az adott
tevékenységre fordított, legfeljebb az AUDATEX programból származó dokumentált kimutatással igazolt,
Megrendelő által jóváhagyott munkaórák szorzatának megfelelő összegben számolhatók el.
AK kötelezettséget vállal a szerződésenkénti keretösszegek legalább 70%-ának lehívására.
A részletes feltételeket a KD 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: Keleti Régió Főmérnökség
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

50112110-7

További tárgyak:

50117300-1

Kiegészítő szójegyzék

50118000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Az ajánlatkérő szolgáltatási területe. Részletek a KD-ban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés, amelynek tárgya az ajánlatkérő tulajdonában illetve üzemeltetésében álló traktorok és
munkagépek vonatkozásában az alábbi feladatok ellátása az ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján:
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- műszaki állapotfelmérés,
- periodikus szervizelés,
- felkészítés műszaki vizsgára, műszaki vizsgáztatás,
- eseti javítás,
- gumicsere, gumijavítás,
- hozom viszem szolgáltatás,
- műszaki hibaelhárítás,
- autómentés,
- tisztítás.
A keretszerződéssel érintett járművek darabszámát, gyártmányát, típusát, műszaki paramétereit az e részhez
tartozó műszaki leírás mellékletét képező járműlista tartalmazza. A járműlista 20 db járművet tartalmaz. Az
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a keretszerződés alapján ellátandó feladat jellegéből adódóan előfordulhat,
hogy nem minden jármű tekintetében kell a feladatot ellátni, illetve lehetséges, hogy egy vagy több jármű
esetében több alkalommal kerül sor feladatvégzésre a keretszerződés hatálya alatt. A járművek darabszámát az
ajánlatkérő annak érdekében adta meg, hogy ellenőrizhető legyen az M/4. alkalmassági minimumkövetelmény
Kbt. 65. § (5) bekezdésének való megfelelése.
A műszaki leírás mellékletében felsorolt járművek köre a szerződés időtartama alatt módosulhat: beszerzés illetve
amortizációs csere formájában jelenleg nem meghatározható gyártmányú és típusú, azonban a járműlista H és
I oszlopának megfelelő besorolású, új és használt gépjárművek kerülhetnek Ajánlatkérő üzemeltetésébe, illetve
kerülhetnek ki üzemeltetése alól a járműlista szerinti darabszám legfeljebb 15%-a mértékéig.
A szerződés keretösszege nettó 21.450.000 Ft. AK kötelezettséget vállal a keretösszeg legalább 70%-ának
lehívására.
A részletes feltételeket a KD tartalmazza.
( 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 Az ajánlatkérő által a fődarabcserés munkákra kötelezően előírt 12 hónap
jótálláson felüli többletjótállás hónapokban (0 hónap és 6 hónap között) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 150
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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg nem merült ki,
Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával jogosult további legfeljebb 12 hónappal a keretszerződés
hatályát meghosszabbítani. Részletek a szerződéstervezetben.
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:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Középső Régió Főmérnökség
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50112110-7

További tárgyak:

50117300-1

50118000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Az ajánlatkérő szolgáltatási területe. Részletek a KD-ban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés, amelynek tárgya az ajánlatkérő tulajdonában illetve üzemeltetésében álló traktorok és
munkagépek vonatkozásában az alábbi feladatok ellátása az ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján:
- műszaki állapotfelmérés,
- periodikus szervizelés,
- felkészítés műszaki vizsgára, műszaki vizsgáztatás,
- eseti javítás,
- gumicsere, gumijavítás,
- hozom viszem szolgáltatás,
- műszaki hibaelhárítás,
- autómentés,
- tisztítás.
A keretszerződéssel érintett járművek darabszámát, gyártmányát, típusát, műszaki paramétereit az e részhez
tartozó műszaki leírás mellékletét képező járműlista tartalmazza. A járműlista 36 db járművet tartalmaz. Az
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a keretszerződés alapján ellátandó feladat jellegéből adódóan előfordulhat,
hogy nem minden jármű tekintetében kell a feladatot ellátni, illetve lehetséges, hogy egy vagy több jármű
esetében több alkalommal kerül sor feladatvégzésre a keretszerződés hatálya alatt. A járművek darabszámát az
ajánlatkérő annak érdekében adta meg, hogy ellenőrizhető legyen az M/4. alkalmassági minimumkövetelmény
Kbt. 65. § (5) bekezdésének való megfelelése.
A műszaki leírás mellékletében felsorolt járművek köre a szerződés időtartama alatt módosulhat: beszerzés illetve
amortizációs csere formájában jelenleg nem meghatározható gyártmányú és típusú, azonban a járműlista H és
I oszlopának megfelelő besorolású, új és használt gépjárművek kerülhetnek Ajánlatkérő üzemeltetésébe, illetve
kerülhetnek ki üzemeltetése alól a járműlista szerinti darabszám legfeljebb 15%-a mértékéig.
A szerződés keretösszege nettó 21.450.000 Ft. AK kötelezettséget vállal a keretösszeg legalább 70%-ának
lehívására.
A részletes feltételeket a KD tartalmazza.
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( 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 Az ajánlatkérő által a fődarabcserés munkákra kötelezően előírt 12 hónap
jótálláson felüli többletjótállás hónapokban (0 hónap és 6 hónap között) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 150
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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg nem merült ki,
Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával jogosult további legfeljebb 12 hónappal a keretszerződés
hatályát meghosszabbítani. Részletek a szerződéstervezetben.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Nyugati Régió Főmérnökség
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50112110-7

További tárgyak:

50117300-1
50118000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
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NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Az ajánlatkérő szolgáltatási területe. Részletek a KD-ban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés, amelynek tárgya az ajánlatkérő tulajdonában illetve üzemeltetésében álló traktorok és
munkagépek vonatkozásában az alábbi feladatok ellátása az ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján:
- műszaki állapotfelmérés,
- periodikus szervizelés,
- felkészítés műszaki vizsgára, műszaki vizsgáztatás,
- eseti javítás,
- gumicsere, gumijavítás,
- hozom viszem szolgáltatás,
- műszaki hibaelhárítás,
- autómentés,
- tisztítás.
A keretszerződéssel érintett járművek darabszámát, gyártmányát, típusát, műszaki paramétereit az e részhez
tartozó műszaki leírás mellékletét képező járműlista tartalmazza. A járműlista 38 db járművet tartalmaz. Az
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a keretszerződés alapján ellátandó feladat jellegéből adódóan előfordulhat,
hogy nem minden jármű tekintetében kell a feladatot ellátni, illetve lehetséges, hogy egy vagy több jármű
esetében több alkalommal kerül sor feladatvégzésre a keretszerződés hatálya alatt. A járművek darabszámát az
ajánlatkérő annak érdekében adta meg, hogy ellenőrizhető legyen az M/4. alkalmassági minimumkövetelmény
Kbt. 65. § (5) bekezdésének való megfelelése.
A műszaki leírás mellékletében felsorolt járművek köre a szerződés időtartama alatt módosulhat: beszerzés illetve
amortizációs csere formájában jelenleg nem meghatározható gyártmányú és típusú, azonban a járműlista H és
I oszlopának megfelelő besorolású, új és használt gépjárművek kerülhetnek Ajánlatkérő üzemeltetésébe, illetve
kerülhetnek ki üzemeltetése alól a járműlista szerinti darabszám legfeljebb 15%-a mértékéig.
A szerződés keretösszege nettó 22.000.000 Ft. AK kötelezettséget vállal a keretösszeg legalább 70%-ának
lehívására.
A részletes feltételeket a KD tartalmazza.
( 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 Az ajánlatkérő által a fődarabcserés munkákra kötelezően előírt 12 hónap
jótálláson felüli többletjótállás hónapokban (0 hónap és 6 hónap között) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 150
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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg nem merült ki,
Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával jogosult további legfeljebb 12 hónappal a keretszerződés
hatályát meghosszabbítani. Részletek a szerződéstervezetben.
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb
kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott
kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő,
részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem
zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése
szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a
bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő
az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a
kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság
a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az
adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül
köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74.
§ (1) bekezdés b) pont)
SZ/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy alvállalkozója nem rendelkezik a 181/2017. (VII. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a szerinti vizsgálóállomási engedéllyel.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell
igazolni.
Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
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Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró
okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is
megfelelően alkalmazandók.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt.
Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
SZ/1. Az AT-nek be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint a K.r. 26. § (1) bek.
b) pontja és (3) bekezdése alapján a nyilatkozatát a közlekedési hatóság műszaki vizsgálóállomási
nyilvántartásában való szereplésről a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján. Amennyiben nem szerepel az AT a
közlekedési hatóság nyilvántartásában, úgy az AT 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti érvényes
vizsgálóállomási engedélyének egyszerű másolatát kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi-gazdasági
alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) K.r. 1. § (1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján
ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell
kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk
megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak
szerint:
M/1) Az AT-nek be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint a K.r. 21. § (3) bek. b)
pontja alapján az általa a teljesítésbe bevonni kívánt autószerelő szakemberek:
- megnevezéséről szóló ajánlattevői nyilatkozatot,
- e szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát olyan tartalommal, hogy abból az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, azaz tartalmazza a szakember
képzettségét és az alkalmassági követelményben előírt területen szerzett gyakorlati idejét (-tól-ig, év/hó).
A szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
- Csatolni kell továbbá a szakember képzettségét/végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát.
- Csatolni kell továbbá a szakember képzettségét/végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát.
M/2.) Az AT-nek be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint a Kr. 21. § (3) bek.
i) pontja alapján nyilatkozatát a szerződés teljesítése során alkalmazni kívánt szerviz(ek) címéről és
műszaki felszereltségéről. A nyilatkozatot olyan részletezettséggel kell kiállítani, hogy az alkalmassági
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
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M/3.) Az AT-nek be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint a Kr. 21. § (3) bek. i)
pontja alapján nyilatkozatát a szerződés teljesítése során alkalmazni kívánt gépjárműmentő járművel vagy
járművekkel való rendelkezésről. Csatolni kell továbbá a gépjárműmentő jármű(vek) érvényes forgalmi
engedélyének másolatát.
M/4. Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §,
5. § (1) bekezdés, 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, közbeszerzés tárgyát képező
járművek karbantartása, javítása) szerinti szolgáltatásokról, a 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 22. §
(1)-(2) bekezdésének megfelelő módon nyilatkozatot vagy referenciaigazolást kell csatolni, amelynek
tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme)
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail);
- a teljesített szolgáltatás megnevezése, leírása (olyan tartalommal, amelyből egyértelműen
megállapítható az alkalmassági minimum követelmény(ek) teljesülése)
- a szolgáltatás mennyisége (db)
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés
tárgya, akkor a referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
mennyiségi adatot.
Amennyiben a teljesítés ideje egy nap, a teljesítés kezdő és befejező időpontjaként is ezt a napot kell
feltüntetni.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi teljesítést kíván bemutatni, amelyben
konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja
el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját
hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében
meghatározottakra is. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság
igazolására referenciakent a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben
ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság
igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a
megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 21/A. § rendelkezésére. AK a teljesítés igazolásaként
elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/
referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét
(kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Az SZ/1., M/1., M/2., M/3. és M/4. alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak 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 vagy részvételre
jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
2 fő, OKJ 5452502 autószerelő képzettséggel vagy azzal egyenértékű képzettséggel, valamint legalább 24
hónap autószerelési gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Amennyiben Ajánlattevő a közbeszerzés több részére is ajánlatot nyújt be, a szakemberek előírásoknak
való megfelelőségét és rendelkezésre állását részenként külön-külön kell igazolni, egy szakember a
közbeszerzés több részében is bemutatható az alkalmasság igazolására, egy ajánlati részen belül nem
mutatható be ugyanaz a szakember.
A képzettség egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
Ajánlatkérő az M/1) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott, párhuzamosan egy adott
időtartam alatt, azaz azonos időben elvégzett szakmai gyakorlatot csak egyszer veszi figyelembe.
Pl. amennyiben a szakembernek van gyakorlata 2017.12-2019.04-ig, és van egy másik gyakorlata
2018.05-2020.03-ig, akkor Ajánlatkérő a 2018.05. hó és 2019.04. hó közötti hónapokat csak egyszer veszi
figyelembe, azaz ebben az esetben az átfedéssel érintett részre Ajánlatkérő 12 hónap gyakorlati időt vesz
figyelembe.
M/2.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha:
- 1 rész vonatkozásában: nem rendelkezik legalább egy autószerelő műhellyel, mely rendelkezik legalább
1 db aknával és/vagy 1 db csápos emelővel.
- 2. rész vonatkozásában: nem rendelkezik legalább egy autószerelő műhellyel, mely rendelkezik legalább
1 db aknával és/vagy 1 db csápos emelővel.
- 3. rész vonatkozásában: nem rendelkezik legalább egy autószerelő műhellyel, mely rendelkezik legalább
1 db aknával és/vagy 1 db csápos emelővel.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz az autószerelő műhely az előírt felszereltséggel több
részben is bemutatható.
M/3.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik részenként legalább 1 db gépjárműmentő járművel,
amely alkalmas az ajánlattétellel érintett rész műszaki leírásában meghatározott valamennyi jármű
szállítására. Az alkalmasság megállapítása érdekében az ajánlatkérő a gépjárműmentő forgalmi
engedélyének terhelhetőségre (raksúly) vonatkozó adatát vizsgálja. Az raksúlynak el kell érnie az alábbi
értékeket:
1. részben: minimum 11 200 kg-ot (amely az e részhez tartozó járművek közül a legmagasabb saját
tömegű jármű)
2. részben: minimum 18 475 kg-ot (amely az e részhez tartozó járművek közül a legmagasabb saját
tömegű jármű)
3. részben: minimum 11 000 kg-ot (amely az e részhez tartozó járművek közül a legmagasabb saját
tömegű jármű)
Egy gépjárműmentő a közbeszerzés több részében is bemutatható, amennyiben az adott részhez tartozó
alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel.
A jármű(vek) forgalmi engedélye alapján megállapíthatónak kell lennie annak is, hogy az ajánlattevő, vagy
alvállalkozója, vagy a kapacitást nyújtó szerv vagy személy a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója.
M/4. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy alvállalkozója nem rendelkezik a jelen felhívás
feladásától visszafelé számított 36 hónapban lezárt, de a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 72
hónapon belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával az
alábbiakra vonatkozóan:
1. rész:
- legalább 1 db traktor karbantartása és javítása, és
- legalább 1 db kotró-rakodógép karbantartása és javítása.
2. rész:
- legalább 1 db traktor karbantartása és javítása, és
- legalább 1 db kotró-rakodógép karbantartása és javítása.
3. rész:
- legalább 1 db traktor karbantartása és javítása, és
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- legalább 1 db kotró-rakodógép karbantartása és javítása.
Egy vagy több részre történő ajánlattétel esetén is a fentiek szerinti alkalmassági minimumkövetelményt
teljesítenie kell az ajánlattevőnek. Az alkalmasság minimumkövetelménye több szerződés útján is
teljesíthető. Ugyanazon járművel kapcsolatban a karbantartási és a javítási feladatok ellátására vonatkozó
referencia külön szerződésekkel is igazolható.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint
az AK az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelőség vizsgálata során a vizsgált időszak – azaz
a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap – alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül
megkezdett szolgáltatást veszi figyelembe.
A bemutatandó referencia teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3b) bekezdését.
Közös ajánlattevők az M1) pontban foglalt követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bek. figyelembevételével
együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében
meghatározottak szerint.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: mértéke minden késedelemmel érintett napra 20.000. Ft, de legfeljebb 600.000 Ft. Amennyiben
a késedelem az 5 naptári napot eléri, a Megrendelő fenntartja annak jogát, hogy harmadik személytől járművet
béreljen a késedelemmel érintett jármű pótlására, amely bérelt jármű bérleti díját legfeljebb napi 300 000 Ft
összegben a Vállalkozó megtéríti a Megrendelőnek. Amennyiben az egyedi megrendelés teljesítésének határideje
30 naptári nap, és e határidővel a Vállalkozó neki felróható módon késedelembe esik, amely késedelem az 5
naptári napot eléri, a Vállalkozó választása szerint maga is biztosíthat cserejárművet a Megrendelő részére.
Meghiúsulási kötbér: az adott közbeszerzési részhez tartozó Keretösszeg teljesítéssel még nem fedezett nettó
értékének 20 %-ával megegyező összeg, de legalább 600.000 Ft.
A részletes előírások a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1. AK előleget nem fizet;
2. Az ellenérték a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-re figyelemmel, átutalással kerül
kifizetésre, a Ptk. 6:155. (1) bek. figyelembevételével. AK az elektronikus számlák benyújtása vonatkozásában
felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ára.
3. az ajánlattétel, az elszámolás, és a kifizetés pénzneme: HUF.
4. Számla kibocsátására a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által teljesítésigazolással ellátott egyedi
megrendelések tekintetében jogosult.
A részletes fizetési és finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel
esetén, hogy a közös AT-k a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak
létre.
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
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A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény;
- A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.24.) KöHÉM rendelet;
- A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatárnak szabályairól szóló 77/2009. (XII.15.) KHEM-IRM-KvVM
együttes rendelet;
- A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet;
- A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII.5.) Korm. rendelet;
- A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és
ellenőrzésével, továbbá gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások
díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/16 (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:
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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: 2022/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatot elektronikus úton szükséges
benyújtani a www.ekr.gov.hu oldalon.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján
az EKR-ben történik.
Az elektronikus bontási eljárásra az EKR rendelet 15. § (1)-(3) bekezdéseinek, és – üzemzavar esetén – 16. §ának rendelkezései az irányadók.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljeskörűen a
Közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
2. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.) végzi (https://ujvilag.gov.hu/). Az EKR
ügyfélszolgálatának elérhetősége: ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu; munkanapokon (8:00 – 16:00): +36 1 465
8899 telefonszámon); továbbá: ugyfelszolgalat@ujvilag.gov.hu. Az ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a
gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az EKR felhasználói támogatása az Új Világ Nonprofit Szolgáltató
Kft. alapvető feladata, ezért az ajánlat összeállításához az EKR használatával kapcsolatos kérdésekkel az Új
Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.-t kell megkeresni a fentiekben feltüntetett elérhetőségeken. Az ajánlatkérő
tájékoztatja a gazdasági szereplőket arról, hogy az EKR használatával kapcsolatban felhasználói útmutató
áll rendelkezésükre a következő elérhetőségen: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
3. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatában köteles megjelölni:
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat. Az ajánlatban a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. A nyilatkozatminta
elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.
4. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy
az eljárásban az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
5. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: dr. Petrás Zsuzsa (lajstromszám:
00984).
6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört alkalmazza.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5)
bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát - az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
8. 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 nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. (A változásbejegyzésre
vonatkozó nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

355

9. A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 napot ért.
10. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa valamennyi rész vonatkozásában: 0-10. A módszerek, amelyekkel a pontok kiosztásra
kerülnek: 1. értékelési részszempont (ajánlati ár) 1-9. alszempontjai – fordított arányosítás; 1. értékelési
részszempont 10. alszempontja valamint a 2. értékelési részszempont (az AK által a fődarabcserés
munkákra kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felüli többletjótállás hónapokban) – a Közbeszerzési
Hatóság útmutatójának V. pontja (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint. A módszerek részletes
leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
11. AK az „Ajánlati ár” részszempont (súlyszám összesen 150) körében az alábbi alszempontokat értékeli
valamennyi rész vonatkozásában:
1.1. Műszaki állapotfelmérés (nettó HUF/jármű/alkalom) – súlyszám: 30
1.2. Periodikus szervizelés (karbantartás) rezsióradíja (nettó HUF/óra) – súlyszám: 30
1.3. Javítás rezsióradíja (nettó HUF/óra) – súlyszám: 30
1.4. Karosszéria munkák rezsióradíja (nettó HUF/óra) – súlyszám: 5
1.5. Gumiabroncs-csere, javítás díja (nettó HUF/db) – súlyszám: 15
1.6. Tisztítás rezsióradíja (nettó HUF/óra) – súlyszám: 5
1.7. Autómentés díja (nettó HUF/km) – súlyszám: 5
1.8. Szállítási díj: (nettó HUF/ km) – súlyszám: 5
1.9. Kiszállási díj: (nettó HUF/km) – súlyszám: 15
1.10. Gumiabroncs kedvezmény mértéke (%) (0 és 30% között, legfeljebb kettő tizedesjegy pontossággal)
– súlyszám: 10
A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja a következőket: Az 1.10. értékelési alszempont
esetében: 30%, vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az ajánlatkérő az értékelési ponthatár felső
határával azonos számú pontot ad. A 2. értékelési részszempont esetében: 6 hónap, vagy annál kedvezőbb
megajánlás esetén az ajánlatkérő az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
12. A 2. értékelési szempont körében AK a jármű fődarabok alatt az 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet
1. mellékletének I. fejezet 1. pontja alapján a következőket érti: motor, váltómű, kormányberendezés,
futóművek, alváz vagy önhordó kocsiszekrény, felépítmény.
13. Nyertes AT köteles közbeszerzési részenként a szerződéskötés időpontjára legalább 10.000.000 Ft/kár
és legalább 30 000 000 Ft/év mértékű, a közbeszerzés tárgyára érvényes szakmai felelősségbiztosítással
rendelkezni, amely fedezetet nyújt a szolgáltatás végzése során bekövetkezett károk megtérítésére
– beleértve a szolgáltatás tárgyában esett károkat is, továbbá annak érvényességét a szerződés
teljesítésének időtartama alatt folyamatosan fenntartani, valamint a szakmai felelősségbiztosítási
szerződés kötvényének egyszerű másolatát a szerződéskötéskor benyújtani. A határidőben történő
benyújtás elmulasztását AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti. A felelősségbiztosítás összege
a feladatvégzéssel érintett járművek értékéhez mérten került megállapításra.
Folytatás a "VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása" pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
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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. §-a szerint.
A "VI.3. További információk" pont folytatása:
14. Ajánlatkérő előírja az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c)
pontja szerinti kizáró ok alkalmazását jelen eljárásban.
Ajánlattevőnek/közös ajánlattevőknek ajánlatában nyilatkoznia kell a kizáró ok hatálya alá tartozás
tekintetében. Amennyiben ajánlattevő/közös ajánlattevő, ideértve a szerződés több mint 10 %-át kitevő
alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait az ajánlattevő/közös ajánlattevő
a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszi jelen kizáró ok hatálya alá tartozik és nem áll fenn
az 5k. cikk (2) bekezdése szerinti eltérés, úgy ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § § (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelenné nyilvánítja.
Ha a tilalom személyi hatálya az ajánlatban már ismert, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó
alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában állapítható meg, ajánlatkérő
hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt a tilalom személyi hatálya alá eső szervezet, személy
cseréjére, ennek nem teljesítése pedig az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét
eredményezi.
15. A további feltételeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok 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:
2022/05/16 (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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MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen Működő R (9960/2022)
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: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12550753244
Postai cím: Anikó Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálfi Mónika
Telefon: +36 202263667
E-mail: palfim@mavir.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KKEK diszpécseri tréning szimulátor fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000470582022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
KKEKNTS - Központi Kezelőközpont Network Training Simulator, mely távkezelési tevékenységek elsajátítására,
gyakorlására alkalmas villamoshálózati tréningszimulátor. A KKEK NTS modelljét évente szükséges frissíteni, hogy
az időközben módosult primer hálózati változások (pl. szekunder rekonstrukció, új alállomások) összhangban
legyenek a DTS adatmodelljével. Ezen kívül néhány funkció továbbfejlesztése is szükséges a hálózat- és
rendszerirányítási szituációk minél teljesebb körű szimulációjához.
Szállítandó tételek:
- Paraméterezési és adatbázis feladatok végrehajtása
- A műszaki leírásban meghatározott funkciókkal továbbfejlesztett rendszer forráskódja
- Tesztelési dokumentáció
- Kézikönyvek frissítése (pl.: üzembe helyezési, üzemeltetési, felhasználói)
- Telepítések támogatása
A közbeszerzés tárgyát és a feladatok megvalósítására vonatkozó követelményeket részletesen a műszaki leírás
tartalmazza.
Opció:
Ajánlatkérő az esetlegesen felmerülő előre nem definiált feladatok elvégése érdekében 25 mérnöknap opciós
mennyiséget határoz meg. Az opció ismertetését részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 14560000 (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: KKEK diszpécseri tréning szimulátor fejlesztése
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 fő helyszíne: MAVIR ZRt. székháza, Budapest, 1031 Anikó utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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KKEKNTS - Központi Kezelőközpont Network Training Simulator, mely távkezelési tevékenységek elsajátítására,
gyakorlására alkalmas villamoshálózati tréningszimulátor. A KKEK NTS modelljét évente szükséges frissíteni, hogy
az időközben módosult primer hálózati változások (pl. szekunder rekonstrukció, új alállomások) összhangban
legyenek a DTS adatmodelljével. Ezen kívül néhány funkció továbbfejlesztése is szükséges a hálózat- és
rendszerirányítási szituációk minél teljesebb körű szimulációjához.
Szállítandó tételek:
- Paraméterezési és adatbázis feladatok végrehajtása
- A műszaki leírásban meghatározott funkciókkal továbbfejlesztett rendszer forráskódja
- Tesztelési dokumentáció
- Kézikönyvek frissítése (pl.: üzembe helyezési, üzemeltetési, felhasználói)
- Telepítések támogatása
A közbeszerzés tárgyát és a feladatok megvalósítására vonatkozó követelményeket részletesen a műszaki leírás
tartalmazza.
Opció:
Ajánlatkérő az esetlegesen felmerülő előre nem definiált feladatok elvégése érdekében 25 mérnöknap opciós
mennyiséget határoz meg. Az opció ismertetését részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az esetlegesen felmerülő előre nem definiált feladatok elvégése
érdekében 25 mérnöknap opciós mennyiséget határoz meg. Az opció ismertetését részletesen a
szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az alapfeladatokra vonatkozó teljesítési határidő: 2022.06.30.
Ajánlatkérő 2022. november 30-ig élhet az opciós tételek lehívásának jogával.
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
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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 091 - 236933
(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: KKEK diszpécseri tréning szimulátor fejlesztés
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:
2022/05/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Astron Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11929657243
Postai cím: Budafoki Út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlatkeres@astron.hu
Telefon: +36 18155400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14595000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14560000
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:
1. Az eljárás fajtája: Keretmegállapodásos eljárás második rész; 2015. évi CXLIII. törvény 105. § (2) bekezdés
c) pont szerinti verseny újranyitás.
2. A IV.1.1) és a IV.2.1) pontban megadott információ a keretmegállapodásos eljárás első részére
vonatkozik.
3. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Astron Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Budafoki Út 56.,
11929657-2-43
Navitasoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1139 Budapest, Teve
utca 1/A-C., 25959860-2-41
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
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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: A Kbt. 148. §-ának
előírásai 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:
2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
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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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OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9500/2022)
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: OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10750036209
Postai cím: Kossuth Utca 41.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Maul-Pellei Edina
Telefon: +36 303866895
E-mail: edina.brigitta.maul-pellei@opus-titasz.hu
Fax: +36 52411221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opustitasz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szerverek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000317922022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

48820000-2
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerverek beszerzése az OPUS TITÁSZ Zrt. részére.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szerverek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u 184.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérés összesen 8 db szerverre + 2 db opcionális szerverre vonatkozik, 4 konfigurációra kérünk ajánlatot
• 1 db szerver - 2x40 core Platinum Intel CPU, 2 Tbyte DRAM, 4 Tbyte PMEM (opcionális)
• 4 db szerver - 2x32 core Platinum Intel CPU, 1 Tbyte DRAM, 2 Tbyte PMEM
• 4 db szerver – 2x24 core Intel Gold CPU, 512 Gbyte DRAM, 1 Tbyte PMEM
• 1 db szerver – 2x16 core Intel Gold CPU, 512 Gbyte DRAM, 1 Tbyte PMEM (opcionális)
A részletes, specifikált konfiguráció és ajánlatkérésre vonatkozó minta a mellékletben található.
Ha a szerver üzemszerű, megfelelő működéséhez a felsoroltakon kívül további alkatrészek is szükségesek, akkor
azt az ajánlatban szerepeltetni és szállítani kell.
Az árajánlatnak tételesen, termékkódokkal, alkatrész és szolgáltatás szinten kell tartalmaznia az árakat az árajánlat
mintának megfelelően.
A megajánlott konfigurációknak azonos gyártótól kell származniuk!
Elvárt garantált hibaelhárítási szolgáltatások:
A hiba elhárítását a gyártónak a riasztástól számított 24 órán belül kell elvégezni
o 7/24 bejelentési és call home funkció
o 24 óra alatt garantált hibaelhárítás,
o garancia időtartama: 5 év
A gyártói garancia szolgáltatásnak a gyártó termék azonosítóval ellátott szolgáltatása legyen.
Az Ajánlatkérő jelenleg a Lenovo Xclarity szerver management rendszerét használja. Más gyártó management
rendszerének bevezetése új management rendszerrel kapcsolatos szakmai kompetenciák kiépítését teszi
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szükségessé. A napi üzemeltetés során 2 vagy több gyártó management rendszerének üzemeltetése, pl.
különböző gyártók által kiadott frissítések kezelése többlet humánerőforrást és költségráfordítást igényel és olyan
kompatibilitási problémákat vethet fel, amely Ajánlatkérő, mint közszolgáltató üzembiztonságát veszélyeztetheti.
Ennek kockázatát és költségét az Ajánlatkérő az értékelés során a felhívás II.2.5.) pontjában foglalt minőségi
szempont szerint figyelembe veszi.
Ajánlatkérő által alkalmazni kívánt Linux / HANA alapú SAP rendszerek esetében az optimális és kiszámítható
működésének biztosításához az Intel architektúrájú konfigurációk beszerzése szükséges a gyártói tájékoztatások
és ajánlások alapján Pl. a SAP honlapján elérhető „minta” konfigurációk között (Certified and Supported SAP
HANA® Hardware Directory) csak ilyenek találhatóak, így Ajánlatkérő beszerzési igénye is erre irányul.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi a meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) alapján minden
ilyen hivatkozás esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is a hivatkozás részeként kell érteni.
*A konfigurációk szerinti helyettesítő termék szerepeltetése esetén a termék pontos megnevezése szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlatkérő meglevő Lenovo Xclarity management rendszereivel való teljes –
többlet humánerőforrás és költségráfordítás nélküli – kompatibilitás (igen/nem) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot egy-egy darab opcionális konfiguráció lehívására a
szerződés mindkét fél általi aláírást követő 9 hónapon belül:
• 1 db szerver - 2x40 core Platinum Intel CPU, 2 Tbyte DRAM, 4 Tbyte PMEM (opcionális)
• 1 db szerver – 2x16 core Intel Gold CPU, 512 Gbyte DRAM, 1 Tbyte PMEM (opcionális)
A szállítási határidő a lehívást követő 120 naptári nap.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjához:
Ajánlatkérő meglevő Lenovo Xclarity management rendszerei, amelyek mindegyikével való kompatibilitás
szükséges az értékelési részszempontnak történő megfeleléshez: Xclarity Administrator, XClarity Controller
Advanced, XClarity Controller Enterprise, XClarity Integrators támogatása (VMware vCenter or Microsoft System
Center).
Az ajánlati ár esetében a Nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF) (alap+opcionális mennyiség) érték kerül
értékelésre. Ajánlatkérő a Nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF) értéke alatt az alap- és opcionális mennyiséget
együttesen érti!
Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-100,00 pont,
módszere: 1. ár: fordított arányosítás; 2. minőségi kritérium: pontozás. A Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza
az értékelés módszerének részletes leírását.
A felhívás II.2.7) pontjához:
A szerződés teljesítési határideje a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 120 naptári nap. Az opcionális
mennyiség tekintetében az Ajánlatkérő a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 9 hónapig élhet a
lehívási jogával. Az opcionális mennyiség teljesítési határideje a lehívástól számítandó és szintén 120 naptári nap.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 053 - 139201
(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: Rész száma: Elnevezés: Szerverek 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 - 004847 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? )
A beérkezett ajánlatok száma: 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
( Közzétehető? )
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
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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. § 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:
2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
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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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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (9759/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735722243
Postai cím: Bakáts Tér 14. 36928
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sirály Katalin
Telefon: +36 17990140
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ferencvaros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ecseriutmetropalyazat.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
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/EKR000678432022/reszletek (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
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91929864
Postai cím: Csarnok tér 3-4. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jordán Péter
Telefon: +36 306370177
E-mail: pjordan@fevix.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ferencvaros.hu
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A felhasználói oldal címe (URL): https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ecseriutmetropalyazat.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000678432022/reszletek (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91929864
Postai cím: Csarnok tér 3-4. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jordán Péter
Telefon: +36 306370177
E-mail: pjordan@fevix.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ferencvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ecseriutmetropalyazat.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
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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: Ecseri úti m.megálló felszínrend. tájép. tervpály.
Hivatkozási szám: EKR000678432022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

71220000-6

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

373

Kiegészítő szójegyzék

71222000-0

További tárgyak:
71240000-2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Figyelemfelhívás:
Ajánlatkérő (AK) elsődlegesen és az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy az I.3) kommunikáció
rovatban megadott adatok részben technikai jellegűek.
A tervpályázati eljárás (Tervpályázat vagy Tervpályázati Eljárás) lebonyolítója a FEV IX. Ferencvárosi
Vagyonkezelő Zrt. Az EKR útján történik a hirdetmény feladása, de az eljárás lebonyolítása során az eTervpálya rendszer által működtetett https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ecseriutmetropalyazat.hu
weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat
benyújtására vonatkozóan.
A https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ecseriutmetropalyazat.hu oldalon rögzített dokumentációban
(Dokumentáció) megadott követelmények az irányadók.
A tárgyi rovat tartalma:
Beszerzés megnevezése: Ecseri úti metrómegálló és környezetének felszíni térrendezése nyílt tájépítészeti
tervpályázat
Az eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó értékű nyílt tervpályázat.
Feladatleírás:
Az Ecseri úti metrómegálló és szűkebb környezetének felszíni térrendezése. (lásd tervezési program 2-es
pontját) A tervezési terület egyrészt maga a metró megállóhoz szorosan kapcsolódó tér, másrészt a SPAR
áruház melletti parkoló, valamint a SPAR áruház előtti és mögötti út rekonstrukciója.
Az Ecseri úti metrómegálló területén és a mellette lévő környezetben a korábbiakban összesen 20
üzlethelyiség (pavilon) volt, melyek közül több már elbontásra került.
A felszíni térrendezés során a pavilonok száma jelentősen csökken, a tervezés során 6 db pavilon
elhelyezését kell megoldani.
Tervezői feladat a leendő üzlethelyiségek (pavilonok) építészeti kialakítása, valamint a szakági tervek
elkészítése, ezzel egyidejűleg a pavilonok helyének kijelölése, a téren való elhelyezése.
A Tervpályázat során a pavilonok koncepció terv szintű kidolgozása az elvárt követelmény, azok – a
szabályozási terv szerinti – építési telken belül való elhelyezésével, figyelemmel a meglévő közművekre.
Ez utóbbi kitétel azért is körültekintést igényel, mert a tervezési terület alatti metró födém és a térszínt
közötti földtakarás 60-80 cm.
A teljes tervezési területen vizsgálandó, melyek a főbb gyalogos áramlási útvonalak, mind a közösségi
közlekedési eszközváltás, mind a környező városrészekbe irányuló gyalogos forgalom tekintetében. A tér
kialakítása, zöldfelületek, utcabútorok elhelyezése ezek figyelembevételével történjen.
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A tér minden irányában biztosítani kell a teljes akadálymentes gyalogos kapcsolatokat, különös tekintettel
a főbb gyalogos áramlási útvonalakra. A tervezési területen többféle burkolat használata lehetséges,
cél az esztétikus, rendezett, egységes megjelenés. Tervezendő az egyes térrészek, utcák hangulatához,
léptékéhez illeszkedő, ugyanakkor a beruházás egészével összhangban megválasztott burkolat.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Budapest Közút Zrt.
illetékeseivel történt egyeztetés értelmében a SPAR áruház előtti útszakasz meg fog szűnni, így az a
terület is aktívan bekapcsolható lesz a metrómegálló felszínéhez, a parkhoz, ezzel is lehetőséget adva a
zöldfelület megnövelésének.
A tervezési területek nagyságai – tájékoztató adatok
- Ecseri úti metrómegállóhoz kapcsolódó tér: 5200 m2
- SPAR áruház melletti parkoló és zöldfelület: 1800 m2
- SPAR áruház előtti út: 135 m - 1500 m2
- SPAR áruház mögötti út: 150 m - 1800 m2
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:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: 266/2013 (VII.11.) kormány rendelet szerinti táj-és kertépítészeti
jogosultság vagy ezzel egyenértékűnek minősülő külföldi jogosultság.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
A Bírálóbizottság a beérkező pályaműveket az alábbi szempontok szerint értékeli.
Környezeti kialakítás, tájépítészet
• Tájépítészeti összhatás, városképi megjelenés;
• Önálló identitás, egységes arculat;
• Kialakult városkép színvonalas gazdagítása;
• Zöldfelület értékvédő kezelése, megújítása;
• A zöldfelület-növelésre adott javaslatok;
• Egyszerű, áttekinthető megközelítés gyalogosan a közösségi közlekedés megállói felől, valamint
kerékpárral;
• Innovatív, fenntartható anyaghasználat, alacsony környezetterheléssel és energiafelhasználással
előállított építőanyagok alkalmazása.
Üzlethelyiségek (pavilonok) építészeti kialakítás
• Az üzlethelyiségek parkban való elhelyezése, városképi megjelenése;
• A pavilonok egymáshoz való viszonya, megközelítésük.
Közlekedési kapcsolatok
• Tervezési program követelményeinek való megfelelőség, buszmegállók áthelyezésének megfelelősége;
• Funkcionális kapcsolatok színvonalas megoldása;
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• Gyalogos és kerékpáros megoldások, belső úthálózat kialakítása; Parkhasználók közötti konfliktusokra
adott válaszok;
• Fenntarthatóság követelményeinek érvényesülése.
Gazdasági szempontok
• Innovatív, ötletgazdag megfogalmazás mellett, takarékos költségű megoldások és anyagok tervezése;
• Kedvező várható fenntartási költség.
Értékelési szempontrendszer részletezése
Környezeti kialakítás, tájépítészet
A Bírálóbizottság pozitívan értékeli a következőket:
• A javasolt koncepció előremutató, innovatív, kreatív környezetet képes megjeleníteni, igazodik a
környezeti – metrómegálló - adottságokhoz, ugyanakkor tartalmaz olyan sajátságos tájépítészeti
elemeket, melytől felismerhetővé, jellegzetessé válik (egyediség, identitás)
• A közpark közterületi kapcsolatait a környezet figyelembevételével, a gyalogos és kerékpáros közlekedés
határozott előnyben részesítésével oldja meg;
• A terv figyelembe veszi a lakosság igényeit, biztosítja a konfliktusmentes parkhasználatot;
• A közpark tájépítészeti megoldásai, kialakítása, térburkolatai, utcabútorai, a közpark léptékének
megfelelő, időtálló, színvonalas esztétikai megjelenéssel bírjanak;
• A tervlapok grafikai megjelenése könnyen érthető, látványos, műszaki szempontból követhető, a
szükséges információmennyiséget tartalmazza.
Üzlethelyiségek (pavilonok) építészeti kialakítás
A Bírálóbizottság pozitívan értékeli a következőket:
• Innovatív, ötletgazdag megfogalmazás mellett, takarékos költségű megoldások és anyagok választása;
• A pavilonok közműbekötéseire való figyelem;
• Költséghatékony és egyszerű üzemeltetést biztosító kialakítás.
Közlekedési kapcsolatok
A Bírálóbizottság pozitívan értékeli a következőket:
• A tervezési programban és a pályázati kiírásban megadott igényeknek – buszforgalom, buszmegálló
változás - a pályamű teljeskörűen megfelel a tájépítészeti megoldásaival;
• A terv bizonyítja a Kiíró számára, hogy a tervezett közpark megfelelő teret biztosít az aktív és passzív
parkhasználatra egyaránt;
• Az alkalmazott anyagok, szerkezetek és berendezések megfelelnek a minőségi és tartóssági
követelményeknek.
Gazdasági szempontok
A Bírálóbizottság pozitívan értékeli a következőket:
• Az innovatív, ötletgazdag tájépítészeti megfogalmazás mellett, a közparkot takarékos költségű szerkezeti
megoldásokkal és anyagokkal tervezték;
• A pályamű hosszabb felújítási ciklusú anyagokat és berendezéseket alkalmaz.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: Pályázatok díjazása: Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen
(bruttó): 12.700.000,- Ft A díj legnagyobb összege (bruttó): 4.000.000,- Ft A megvétel legkisebb összege
(bruttó): 500.000,- Ft
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IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
Karakterkorlátozás miatt a VI.3 rovatban került feltüntetésre.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével
vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Baranyi Krisztina (Ferencváros Önkormányzata - polgármester) (a Bírálóbizottság elnöke)
(Budapest főépítésze) (a Bírálóbizottság társelnöke)
Grabner Balázs (Magyar Építész Kamara delegáltja)
Nemes Zoltán (Magyar Építész Kamara delegáltja)
Árva Péter (Ferencvárosi Önkormányzata Városfejlesztési Bizottságának elnöke)
Hidasi Gyula (József Attila Városrész Önkormányzat elnöke)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály
Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365).
A Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követő tervezési
szerződés teljesítésébe várhatóan továbbá (alkalmassági vagy szerződéskötési feltételként előírtan)
legalább az alábbi szakági tervezők bevonásával és munkájuk koordinálásával kell számolni:
Szakterület/részszakterület megnevezése - Jogosultság jelölése
Táj- és kertépítészeti tervezési terület: K
Építészeti tervezési terület: É
Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények tervezési részszakterület: KÉ-K
Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület, települési víziközmű tervezési részszakterület: VZ-TEL
Energiaellátási építmények tervezési szakterület, villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület:
EN-VI
Építmények gépészeti tervezési szakterület: G
Építményvillamossági tervezési szakterület: V
Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a hatályos magyar jogszabályok (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet) alapján,
a Tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyomán kötendő tervezési
szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen tervezői területre vonatkozó
jogosultsággal. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként megkötött tervezési szerződés
szerinti tervezési feladatot kizárólag olyan szaktervező végezheti, aki rendelkezik az építésügyi és az
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
által rögzített szakmagyakorláshoz szükséges jogosultságokkal. Kiíró felhívja a figyelmet az Épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 32. § (1) és (11) bekezdéseire,
amelyek alapján a tervpályázati terv készítése is építészeti-műszaki dokumentációnak minősül, így az
építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11)
Korm. rendelet értelmében a tervpályázati terv készítése is szakmagyakorlási jogosultsághoz kötött.
Jelen Tervpályázat vonatkozásában ezen jogosultság a táj-és kertépítészeti tervezési területre (K)
vonatkozó szakmagyakorlási jogosultság megléte. Ezen szakembert a Tervpályázat során elkülönítetten
benyújtandó nyilatkozatban, jogosultságának bemutatásával meg kell nevezni. A szakembernek a táj-és
kertépítész szakember tekintetében meg kell egyeznie a tervpályázati tervet készítő Pályázó által bevont
szakemberrel vagy a tervezési szerződés teljesítésébe azzal egyenértékű szakember bevonása szükséges.
A Tervpályázat titkosságára vonatkozó rendelkezések:
A Tervpályázat titkos. A pályaművet tartalmazó küldeményen, nyomtatott dokumentációban, elektronikus
dokumentumon semmilyen titkosságot sértő felirat, jel, név, cégnév, beazonosíthatóságot elősegítő
elem nem lehet. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a
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szerzőkre utaló emblémával, jellel, pályázati azonosító számmal ellátni, vagy egyéb, a titkosságot sértő
módon megjelölni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó
utalást nem tartalmazhat.
Karakterkorlátozás miatt a IV.3.2 rovat tartalma:
A Bírálóbizottság a beérkezett pályaműveket a Dokumentáció 3.5. pontban meghatározott szempontok
alapján értékeli. Csak a díjazott, illetve a megvételben részesített pályaművek kerülnek meghatározásra, a
többi pályaművet a Bírálóbizottság nem rangsorolja, de a Zárójelentésben megnevezi.
A díjak bruttó összegek, melyek mind ÁFÁ-t mind az egyéb fizetendő adókat tartalmazzák és adóköteles
bevételek.
A díjakkal és megvételi összegek minden esetben megfelelően kiállított számla vagy egyéb számviteli
bizonylat ellenében kerül kifizetésre.
A Bírálóbizottság a teljes díjazásra szánt összeg kiosztására tesz javaslatot, kivéve, ha eredménytelennek
minősíti a Tervpályázatot. Abban az esetben, ha a Tervpályázatra benyújtott pályaművek
hasznosíthatóságát a Bírálóbizottság nem tartja megfelelőnek, a díjazásra és megvételre fordított összeg
csökkentését javasolhatja.
Ajánlatkérő a Pályázóknak a pályaművek elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeiket nem
téríti meg.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) rovatból:
Az Ajánlatkérő a pályaművek benyújtásának határidejét a kérdésekre vonatkozó válaszadás alkalmával is
meghosszabbíthatja.
A Tervpályázat eredményeként Kiíró a tervezési szerződés megkötésére irányuló, hirdetmény nélküli,
tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le a Tervpályázati Rendelet 28. §-ában foglaltakra tekintettel,
amelyre Ajánlatkérő tervezetten a BB zárójelentésében szereplő ajánlás alapján hívja meg a kizáró ok
alá nem eső és alkalmas (1 db) nyertes Pályázót (figyelembe véve a Tervpályázati Rendelet 25. § (5)
bekezdését).
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.
Kar.korl. miatt további információk e rovatban:
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Pályázó vagy közös pályázó (Pályázó) – azaz a pályamű (valamennyi) szerzője – az a természetes vagy jogi
személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet:
a) Akivel szemben a Tervpályázati Rendelet 17. § (3) és 18. § szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok
egyike sem áll fenn és erről nyilatkozik,
b) aki a Tervpályázat titkosságát megőrzi,
c) aki a Tervpályázatban meghirdetett tervezési feladat tekintetében a Tervpályázati Eljárást követő
tervezési szolgáltatás teljesítésére a Kiírásban és Dokumentációban meghatározott feltételek szerint
vállalkozik továbbá ehhez megfelelő szakértelemmel és a tervezési feladat ellátáshoz szükséges, külön
jogszabály szerinti – jelen Kiírásban és Dokumentációban meghatározott - jogosultsággal fog rendelkezni
és erről nyilatkozik (Tervpályázati Rendelet 23. § (3) bek. b.) pont),
d) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a Kiírás és Dokumentáció feltételeit magára nézve kötelezőnek
elfogadta (Tervpályázati Rendelet 17. § (2) bek).
e) aki felhatalmazza az AK-t, hogy a pályaművét és az abban szereplő megoldásokat a Dokumentációban
foglaltak szerint részben vagy egészben felhasználhatja
A Tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. Az alvállalkozók, eseti szakértők és a szerzők
munkatársai (a vonatkozó, a Magyar Építész Kamara által az Etikai-fegyelmi Szabályzatban valamint a
vonatkozó, szakmagyakorlás tekintetében irányadó jogszabályokban meghatározott etikai normák és a
Kbt. 36. §- ának betartásával) több pályamű elkészítésében is közreműködhetnek.
A Bírálóbizottság (BB) a Pályázót a Tervpályázatból kizárja a köv. esetekben:
– ha beadási határidő után érkezik be a pályaműve,
– ha a benyújtott pályamű sérti a titkosságot,
– ha a Kiírásban és Dokumentációban meghat. tartalmi követelményeket – figyelembe véve a
Dokumentáció 3.3 pontját – nem teljesíti a Pályázó pályaműve,
– ha a Pályázó hamis adatot szolgáltat,
– ha a pályamű szerzőivel szemben a Tervpályázati Rendelet 17. § (3) bek. és a 18. § értelmében kizáró ok
áll fenn.
AK felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a Tervpályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.
Ugyanakkor a Tervpályázati Rendelet 24. § (10) bek. alapján a BB tisztázó kérdéseket tehet fel a
Pályázóknak a bírálat során.
A BB kizárhatja a bírálatból a formai köv-eket nem teljesítő pályaművet, ha a formai hiba a pályamű
értékelését ellehetetleníti. Ha az elektronikusan és papír alapon benyújtott pályaművek között eltérés van,
Kiíró formai hibának tekinti és az elektronikusan beadott pályaművet tekinti a bírálat és értékelés során
irányadónak.
Az AK helyszíni szemlét tart a Tervpályázat megkezdését követően. A helyszíni szemle pontos időpontja,
helyszíne és további részletei később, a Tervpályázat honlapján kerülnek kihirdetésre.
A szemlén az AK képviselője a helyszínnel kapcs. tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt
megtekinthetik.
A helyszínen a tervezést érintő kérdések feltevésére nincs lehetőség. Kérdésekkel csak a tervpályázati
honlapon fordulhatnak a Pályázók az AK felé.
A tervpályázati honlapon történő regisztrációt követően a Pályázók a Kiírással, a Dokumentációval
és a Tervpályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Dokumentációban megjelölt időpontig, a
tervpályázati honlapon fordulhatnak az AK-hoz magyar nyelven.
A határidőben feltett kérdéseket az AK a Dokumentációban megjelölt időpontig megválaszolja, és az
összes kérdést, és az azokra adott válaszokat a honlapon megjelenteti. Ezt követően a kérdésekre adott
válaszok a Dokumentáció részét képezik.
Az AK legfeljebb a kérdésekre adott válaszok időpontjáig – az értékelési szempontok és az alkalmassági
követelmények kivételével – a Dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, az
adatokat kiegészítheti, illetve a Tervpályázati Eljárás lefolytatásától visszaléphet (ebben az esetben az AK
kártérítéssel nem tartozik).
Kar.korl. miatt folyt. a VI.3)-ban.
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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:
2022/05/16 (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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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (9931/2022)
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: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
Telefon: +36 12078759
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SZTE Atlétikai Centrum kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000164212022
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:
SZTE Atlétikai Centrum kivitelezési feladatainak ellátása
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (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 - 8803 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 090 - 246381
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/05 (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:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos
információ:
A következő helyett:
A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) pont folytatása:
20) Ajánlattevőnek ajánlatában projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs
terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie, az ütemterveket a szerződéskötésre és a szerződés
hatálybalépésére aktualizálni kell.
21) Amennyiben a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés értéke nettó 700 millió forintot
elérő, vagy meghaladó értékű, úgy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt
köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló
kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget.
22) További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.
Helyesen:
A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) pont folytatása:
20) Ajánlattevőnek ajánlatában projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs
terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie, az ütemterveket a szerződéskötésre és a szerződés
hatálybalépésére aktualizálni kell.
21) Amennyiben a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés értéke nettó 700 millió forintot
elérő, vagy meghaladó értékű, úgy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt
köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló
kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget.
22) További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.
23) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről 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.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
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Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdés utolsó mondata alapján tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az
eljárást megindító felhívás mellett az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.
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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NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (9958/2022)
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: 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 18025785
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 18025785
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyíregyháza vasútállomás, P+R parkolók I. ütem
Hivatkozási szám: EKR000424622022
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:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók
kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása
(I000.04.82)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
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x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 006245 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 067 - 176059
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/31 (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: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/06/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (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: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/06/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a műszaki dokumentáció is módosításra
került.
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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NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (10040/2022)
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: 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): http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Észak-balatoni vasútállomások építési munkái
Hivatkozási szám: EKR001499472021
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:
Észak-balatoni vasútállomások építési munkái 15 ajánlati részben:
1. rész: Polgárdi vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója;
2. rész: Füle vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron
akadálymentesítése;
3. rész: Balatonfőkajár-felső vasúti megállóhely előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése;
4. rész: Csajág vasúállomás előterének rekonstrukciója, valamint peronjainak akadálymentesítése;
5. rész: Balatonakarattya vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron
akadálymentesítése;
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6. rész: Csittényhegy vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron
akadálymentesítése;
7. rész: Balatonkenese vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója;
8. rész: Balatonfűzfő vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója;
9. rész: Balatonalmádi vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron
akadálymentesítése;
10. rész: Káptalanfüred vasúti megállóhely felvételi épületének és előterének rekonstrukciója, valamint peron
akadálymentesítése;
11. rész: Alsóörs vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója;
12. rész: Csopak vasúti megállóhely előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése;
13. rész: Balatonarács vasúti megállóhely előterének rekonstrukciója, valamint peron akadálymentesítése;
14. rész: Balatonfüred vasútállomás peronjainak akadálymentesítése;
15. rész: Aszófő vasútállomás felvételi épületének és előterének rekonstrukciója.
PST kód: V029.04.76
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (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 - 6250 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 066 - 173168
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/30 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által
üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő
felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a
rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
2.Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.
3.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amin fel kell tünteti a
Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő
által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
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4.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be
lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKRben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben
elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más
nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot
csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a
csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)-(5),valamint a 424/2017. (XII.19.)
Kr.11.§(4)bek.re.
5.Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság
létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
6.Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
7.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
8.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
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 Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az
alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó,
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében
az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
9.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke részenként:
1.rész: 900 000,- Ft;
2.rész: 700 000,- Ft;
3.rész: 600 000,- Ft;
4.rész: 7 500 000,- Ft;
5.rész: 7 400 000,- Ft;
6.rész: 900 000,- Ft;
7.rész: 8 500 000,- Ft;
8.rész: 9 000 000,- Ft;
9.rész: 12 200 000,- Ft;
10.rész: 1 000 000,- Ft;
11.rész: 12 000 000,- Ft;
12.rész: 600 000,- Ft;
13.rész: 500 000,- Ft;
14.rész: 8 700 000,- Ft;
15.rész: 900 000,- Ft.
Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok.
(10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB);
garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló
dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint
a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani. Részletesen az
AD.I.kötet 7.6.1.16 pontjában.
10. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.
11.Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő
megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül a szerződésben meghatározott időpontig az
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- 1-3., 6., 10., 12-13. és 15. részben minimum 150 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény;
- 4-5., 7-8. és 14. részben minimum 250 millió Ft/év és 120 millió Ft/káresemény;
- 9. és 11. részben minimum 500 millió Ft/év és 200 millió Ft/káresemény
limitű építési-szerelési-vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v.meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni. Részletesen AD.I.kötet 17. Egyéb előírások pont 15) alpontjában.
12. Szakmai ajánlat: AK az AT által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást tekinti szakmai
ajánlatnak.
13. Ajánlatkérőa felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60
nap.
14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját
15. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb
16. Közbeszerzési eljárás megindítására forrás hiányában a Kbt.53.§ (6) bek. alapján kerül sor.
17. A II.2.7) pontjában meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó.
18. Ajánlatkérő valamennyi ajánlati rész esetében szerződéskötési feltételként írja elő, hogy nyertes
ajánlattevő a szerződéskötésre és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog legalább 1 fő
olyan szakemberrel, aki rendelkezik okleveles tájépítész mérnöki (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú
végzettséggel és ezen végzettség megszerzését követően közterületen végzett tájépítészeti kivitelezési
munkák során szerzett legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal.
19.A jelen eljárás 4.; 5.; 7.; 8.; 9.; 11. és 14. részének becsült értéke alapján a tárgyi építési beruházás ezen
ajánlati részek tekintetében a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így az Ajánlattevő
az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket
megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az
Üvegkapu alkalmazására.
20. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás valamennyi része vonatkozásában a Kbt. 81. § (4) –(5)
bekezdéseit alkalmazza.
21. FAKSZ: Juhász Dániel 01032
Helyesen:
1.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által
üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő
felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a
rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
2.Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.
3.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amin fel kell tünteti a
Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő
által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
4.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be
lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKRben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben
elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más
nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot
csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a
csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)-(5),valamint a 424/2017. (XII.19.)
Kr.11.§(4)bek.re.
5.Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság
létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
6.Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással,
miszerint Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

390

korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
8.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
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 Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az
alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó,
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében
az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
9.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke részenként:
1.rész: 900 000,- Ft;
2.rész: 700 000,- Ft;
3.rész: 600 000,- Ft;
4.rész: 7 500 000,- Ft;
5.rész: 7 400 000,- Ft;
6.rész: 900 000,- Ft;
7.rész: 8 500 000,- Ft;
8.rész: 9 000 000,- Ft;
9.rész: 12 200 000,- Ft;
10.rész: 1 000 000,- Ft;
11.rész: 12 000 000,- Ft;
12.rész: 600 000,- Ft;
13.rész: 500 000,- Ft;
14.rész: 8 700 000,- Ft;
15.rész: 900 000,- Ft.
Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok.
(10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB);
garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló
dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint
a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani. Részletesen az
AD.I.kötet 7.6.1.16 pontjában.
10. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.
11.Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő
megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül a szerződésben meghatározott időpontig az
- 1-3., 6., 10., 12-13. és 15. részben minimum 150 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény;
- 4-5., 7-8. és 14. részben minimum 250 millió Ft/év és 120 millió Ft/káresemény;
- 9. és 11. részben minimum 500 millió Ft/év és 200 millió Ft/káresemény
limitű építési-szerelési-vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v.meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni. Részletesen AD.I.kötet 17. Egyéb előírások pont 15) alpontjában.
12. Szakmai ajánlat: AK az AT által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást tekinti szakmai
ajánlatnak.
13. Ajánlatkérőa felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60
nap.
14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját
15. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb
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16. Közbeszerzési eljárás megindítására forrás hiányában a Kbt.53.§ (6) bek. alapján kerül sor.
17. A II.2.7) pontjában meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó.
18. Ajánlatkérő valamennyi ajánlati rész esetében szerződéskötési feltételként írja elő, hogy nyertes
ajánlattevő a szerződéskötésre és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog legalább 1 fő
olyan szakemberrel, aki rendelkezik okleveles tájépítész mérnöki (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú
végzettséggel és ezen végzettség megszerzését követően közterületen végzett tájépítészeti kivitelezési
munkák során szerzett legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal.
19.A jelen eljárás 4.; 5.; 7.; 8.; 9.; 11. és 14. részének becsült értéke alapján a tárgyi építési beruházás ezen
ajánlati részek tekintetében a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így az Ajánlattevő
az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket
megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az
Üvegkapu alkalmazására.
20. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás valamennyi része vonatkozásában a Kbt. 81. § (4) –(5)
bekezdéseit alkalmazza.
21. FAKSZ: Juhász Dániel 01032
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: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/06/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/06/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a 2.sz. korrigendummal együtt módosítja a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötetét, illetve a
IV. és az V. kötet egyes dokumentumait is.
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 (9986/2022)
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: Tapasztó Magdolna
Telefon: +36 62564363
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: Szeged,Felsővárosi Óvoda energetikai korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR001189182021
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 ,,Szegedi ÓVI Felsővárosi Óvodájának energetikai korszerűsítése c.
projekt kivitelezési munkái”
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (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 - 0642 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 011 - 022634
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/12 (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:
Szegedi ÓVI Felsővárosi Óvodájának energetikai korszerűsítése c. projekt kivitelezési munkái:
Főbb mennyiségi adatok:
Külső korszerűsítés:
-89 m2 lábazati hőszigetelés
-921,06 m2 homlokzati hőszigetelés
-648,1 m2 lapostető hőszigetelés
-648,1 m2 lapostető vízszigetelés
-648,1 m2 extenzív zöldtető kialakítása
-337,30 m2 felületen korszerű műanyag ablakok elhelyezése
-47,84 m2 felületen korszerű alumínium ajtók elhelyezése
-19,47 kW teljesítményű napelemes rendszer létesítése
-65 m2 térburkolat építése, vakvezető sávok lerakásával, a meglévő beton járda bontásával
Belső korszerűsítés:
-12 m2 válaszfal bontása
-52,8 m2 felületen vakolat javítása a nyílászárók cseréje után
-1848,1 m2 felület glettelése, festése
-16,53 m2 gipszkarton fal építése
-4,3 m2 gipszkarton álmennyezet szerelése
-1 db beltéri fa ajtó elhelyezése
-489 m2 talajon fekvő padló hőszigetelése
-767,42 m2 felületen padló- és falburkolat bontása
-594,11 m2 új padlóburkolat fektetése
-184,92 m2 új falburkolat
-73 db hőcserélő lapradiátor cseréje
-teljes belső elektromos hálózat cseréje és újraépítése
-155 db világítótest cseréje korszerű LED-esekre
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
Helyesen:
Szegedi ÓVI Felsővárosi Óvodájának energetikai korszerűsítése c. projekt kivitelezési munkái:
Főbb mennyiségi adatok:
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Külső korszerűsítés:
-113,34 m2 lábazati hőszigetelés
-921,06 m2 homlokzati hőszigetelés
-648,1 m2 lapostető hőszigetelés
-648,1 m2 lapostető vízszigetelés
-648,1 m2 extenzív zöldtető kialakítása
-326,54 m2 felületen korszerű műanyag ablakok elhelyezése
-60,24 m2 felületen korszerű alumínium ajtók elhelyezése
-19,47 kW teljesítményű napelemes rendszer létesítése
-65 m2 térburkolat építése, vakvezető sávok lerakásával, a meglévő beton járda bontásával
Belső korszerűsítés:
-1848,1 m2 felület glettelése, festése
-16,53 m2 gipszkarton fal építése
-4,3 m2 gipszkarton álmennyezet szerelése
-1 db beltéri fa ajtó elhelyezése
-489 m2 talajon fekvő padló hőszigetelése
-887,42 m2 felületen padló- és falburkolat bontása
-581,14 m2 új padlóburkolat fektetése
-170,96 m2 új falburkolat
-73 db hőcserélő lapradiátor cseréje
-teljes belső elektromos hálózat cseréje és újraépítése
-155 db világítótest cseréje korszerű LED-esekre
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
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: 2022/05/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/06/02 (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:
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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. 850 m2 szigetelésre, és
b) min. 10 kW teljesítményű napelemes rendszer létesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal.
A fenti alpontokban elvárt referenciakövetelmények adott esetben 1 vagy több, max. 5 kivitelezésen
elvégzett munka igazolásával teljesíthetők.
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. 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. 850 m2 szigetelésre, és
b) min. 10 kW teljesítményű napelemes rendszer létesítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal.
A fenti alpontokban elvárt referenciakövetelmények adott esetben 1 vagy több, max. 5 kivitelezésen
elvégzett munka igazolásával teljesíthetők.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

397

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 vagy okleveles mechatronikai mérnök végzettséggel,vagy 5 év
szakmai gyakorlati idővel és 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:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/05/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/06/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
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Ajánlatkérő tekintettel arra, hogy egyes kérdések megválaszolása eredményeként a közbeszerzési
dokumentumokat módosította a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi határidő
módosítására is köteles. Továbbá az ajánlati felhívás vonatkozó II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pontban
is átvezetésre került a szükséges módosítás.
Továbbá a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 2022. április 1. napjától hatályos módosítása átvezetésre
került az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2 pontjába.
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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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (10065/2022)
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: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733562217
Postai cím: Béla király Tér 8
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dési Ildikó
Telefon: +36 74504109
E-mail: desi.ildiko@szekszard.hu
Fax: +36 74510251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekszard.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekszard.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szd-i Ipari Park fejl2 TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001
Hivatkozási szám: EKR001407112021
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:
Az eljárás tárgya a karakterkorlát miatt alkalmazott rövidítés nélkül: "Szekszárdi Ipari Park fejlesztése 2.
TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001" 6 ajánlati részben:
1. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt
keretében „Az „A” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló
építési munkák elvégzése”
2. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt
keretében „A „B” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló
építési munkák elvégzése”
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3. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt
keretében „A „C” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló
építési munkák elvégzése”
4. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt
keretében „A „D” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképületek építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló
építési munkák elvégzése”
5. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt
keretében „Az Ipari Park közös földgáz közművezeték építése az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. jóváhagyása
alapján”
6. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt
keretében „Az Ipari Parkban kiépítendő járda kivitelezési feladatok elvégzése”
Valamennyi rész vonatkozásában a kivitelezési munkákkal kapcsolatos részletes információkat és a feladatok
részletes meghatározását, a minőséggel szemben támasztott követelményeket, valamint a mennyiségeket a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki dokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák,
melyeket ajánlatkérő ajánlattevők rendelkezésére bocsát.
Amennyiben az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban vagy az eljárással kapcsolatban az
Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott bármilyen dokumentumban nem kerül külön feltüntetésre, hogy az
adott rendelkezés, tájékoztatás vagy bármilyen információ az eljárás melyik részéhez kapcsolódik, úgy azt úgy kell
értelmezni, hogy az eljárás valamennyi ajánlati része tekintetében releváns.
AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a műszaki leírás, csak akkor hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra, ha a szerződés tárgya indokolja. 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 AK egyenértékűnek fogadja el azokat
a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 46. § (4) bek-re.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos főbb jogszabályok:
- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm.rend.
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet
- 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
- 4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (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
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Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 7130 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 072 - 191148
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/07 (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:
. .
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: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/23 (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:
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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: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat nem
módosította, jelen módosítás kizárólag az ajánlattételi határidő meghosszabbítására irányul.
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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Szent Mór Bencés Perjelség (10047/2022)
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: Szent Mór Bencés Perjelség
Nemzeti azonosítószám: 18985445108
Postai cím: Széchenyi Tér 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ponácz Márk
Telefon: +36 305586432
E-mail: projekt@bencesgyor.hu
Fax: +36 94999299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bencesgyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bencés épületegyüttes kivitelezés 2022
Hivatkozási szám: EKR000062882022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. Czuczor Gergely Bencés Gimnázium felújítása
A beavatkozás célja valamennyi szinten külső homlokzati nyílászárók cseréje műemléki épületen.
Tervezési program alapterülete: 840 m2
2. A Győri Bencés Templom és Rendház örökségi rehabilitációja és közösségi-kulturális funkcióbővítése
I. Ütem:
Templom tetőszerkezetének bontása és új szerkezet építése műemléki épületen.
Tervezési program alapterülete: 886 m2
II. Ütem:
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Rendház Széchenyi térre néző tetőszerkezetének bontása, új tetőszerkezet építése, az új tetőtérben látogatható
tér kialakítása műemléki épületen.
Tervezési program alapterülete: 500 m2
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (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 - 3336 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 040 - 100121
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/02/22 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
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Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosítja a felhívást az ajánlattételi határidő tekintetében és a közbeszerzési
dokumentumokat
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (8559/2022)
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: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13519869219
Postai cím: Házgyári Út 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vig Levente
Telefon: +36 88545100
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 88545183
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vkszrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépek, szoftverek, bútorok, eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001286632021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
42611000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Felszerszámozási csomag
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43830000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
ER PATRONOS BEFOGÓ BT50 CSATLAKOZÁSSAL (17 db)
ER PATRONOS KIÓRÁZHATÓ PREC. RENDSZER BT50 CSATLAKOZÁSSAL (2 db)
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WELDON BEFOGÓ BT50 CSATLAKOZÁSSAL (45 db)
MARÓTÜSKE BT50 CSATLAKOZÁSSAL (17 db)
TARTÓ FELCSAVAROZHATÓ RENDSZEREKHEZ BT50 CSATLAKOZÁSSAL (7 db)
HYDROBEFOGÓ BT50 CSATLAKOZÁSSAL ÉS PERSELYEK (5 db)
KÚPELLENŐRZŐ KONTROLL DORNI 50-ES KÚPPAL (1 db)
ER PATRONOS BEFOGÓ ISO BIGPLUS40 CSATLAKOZÁSSAL (51 db)
WELDON ISO BIGPLUS40 CSATLAKOZÁSSAL (54 db)
MARÓTÜSKE ISO BIGPLUS40 CSATLAKOZÁSSAL (19 db)
TARTÓ FELCSAVAROZHATÓ RENDSZEREKHEZ ISO BIGPLUS40 CSATLAKOZÁSSAL (10 db)
HYDROBEFOGÓ ISO BIGPLUS40 CSATLAKOZÁSSAL (2 db)
Nagy teljesítményű sarokmaró; feltűzhető belső hűtéssel (48 db)
Nagy teljesítményű sarokmaró; szármegfogás (45 db)
Nagy merülőképességű sarokmarók (69 db)
SÍKMARÓ rendszer Wiper lapkával (60 db)
HPC KIVITELŰ LAPKÁS ALUMARÓ (137 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM HPC MARÓK (12 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM HPC MARÓK (14 db)
LAPKÁS TELIBEFÚRÓK (212 db)
NAGYOLÓ KIESZTERGÁLÓK /STANDARD MÉRETEK, BT50 csatlakozás (115 db)
SIMÍTÓ KIESZTERGÁLÓK /Pontosság: 0,01/ (39 db)
VDI szerszámtartók, Befogóelemek (32 db)
SZERSZÁMOK (371 db)
ER PATRONOS BEFOGÓ / ISO40 BIG PLUS (23 db)
ER PATRONOS KIÓRÁZHATÓ PREC. RENDSZER/ISO40 BigPlus (2 db)
WELDON/ISO40 BigPlus (29 db)
MARÓTÜSKE/ISO40 BigPlus (19 db)
TARTÓ FELCSAVAROZHATÓ RENDSZEREKHEZ/ISO40 BigPlus (18 db)
MENETFÚRÓBEFOGÓ HOSSZKIEGYENLÍTÉSSEL/ISO40 BigPlus (33 db)
HYDROBEFOGÓ (7 db)
KÚPELLENŐRZŐ KONTROLL DORNI (2 db)
Nagy teljesítményű sarokmaró; feltűzhető belső hűtéssel (212 db)
Nagy teljesítményű sarokmaró; szármegfogás (210 db)
Nagy merülőképességű sarokmarók (368 db)
SÍKMARÓ rendszer Wiper lapkával (200 db)
HFC nagy előtolású lapkás teljesítménymaró (434 db)
FELCSAVAROZHATÓ GÖMBLAPKÁS RENDSZER (34 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM HPC MARÓK (70 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM 5 ÉLŰ HPC/HEC MARÓ (16 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM HOSSZÚ ÉLŰ MARÓK (24 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM HPC MARÓK EDZETT ANYAGOKRA (28 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM 4 ÉLŰ NAGYOLÓ MARÓ (9 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM HSC TÓRUSZMARÓK (124 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM UNI GÖMBMARÓK 23 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM HSC ERŐSÍTETT GÖMBMARÓK (32 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM HFC MARÓK (15 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM HPC MARÓK (30 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ HPC ALUMARÓ (36 db)
VHM 6élű letörőmaró (90°) (24 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM MIKROFÚRÓK ACÉLRA (28 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM MIKROFÚRÓK ACÉLRA BELSŐ HŰTÉSSEL (28 db)
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TÖMÖR KEMÉNYFÉM FÚRÓK ACÉLRA BELSŐ HŰTÉSSEL (156 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM FÚRÓK BELSŐ HŰTÉSSEL (~5xD) (74 db)
VHM dörzsárak zsákfuratra belső hűtéssel (43 db)
ÁLLÓ/FORGÓ SZERSZÁMOK (582 db)
MENETFÚRÓK BEVONATTAL (24 db)
MENETFÚRÓK MAGAS TECHNOLÓGIÁHOZ (24 db)
MENETFÚRÓK csavart horonnyal aluhoz, bronzhoz (24 db)
MENETFORMÁZÓK (70 db)
GÉPALKATRÉSZ / RÖGZÍTÉSTECHNIKA / ESZTERGA (374 db)
MÁGNESASZTAL ÉS SZERSZÁMKIADÓ (72 db)
Nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
Szakmai háttérmunka (szállítástól számított 36 hónapon keresztül):
1. 7/24 órás telefonos ügyfélszolgálat/ügyelet biztosítása.
2. Eladó vállalja, hogy a gyártás során felmerült megmunkálási feladatokra Vevő részére teljes technológiai
tanácsadást ad, a gyártástechnológia megtervezése szükség esetén Vevő részére, mely esetben a kidolgozott
dokumentumok Vevő részére teljes mértékben rendelkezésre kell álljanak és Eladó harmadik fél felé nem osztja
meg. A szellemi termék Vevőt teljes egészében megilleti. Eladó a szellemi termékeit Vevő részére térítésmentesen
nyújtja. Eladó a leszállított termékekhez csoportonként komplett használati útmutatót készít, mely tartalmazza a
következő adatokat:
• rendelésszám
• felhasználás módja
• anyagtípusokra lebontott javasolt átlagos technológia
• szükséges ellenőrzésekre utaló munkautasítás
• az összeszerelés módjához vagy használat biztonságához tartozó utasítások.
Szerszámok utógondozása (szállítástól számított 36 hónapon keresztül):
1. Heti rendszerességgel a leszállított szerszámok helyszínen történő bevizsgálása, értékelése a továbbhasználat
szempontjából.
2. Az összeépített elemek együttes vizsgálata.
3. A szerszámok egy része veszélyes hulladéknak minősül, melynek elszállítását Eladónak vállalni kell, és az arra
alkalmas hulladékkezelő igazolása útján a megfelelő elhelyezésről Vevő részére riportot készít.
4. A leszállított szerszámok napi használatba kerülnek, Eladó vállalja, hogy a bevezetett termékeket külön a Vevő
részére irodájában egy közösen megbeszélt minimális szinten tárolja, amivel a szerszámgyártók esetleges szállítási
nehézségeit át tudja hidalni. A raktározott tételeket úgy kell a Eladó irodájában/raktárában elhelyezni, hogy más
árukkal ne keveredjen, ill. harmadik fél számára ne legyen kiszolgálható, garantálva a minimális készlet azonnali
hozzáférhetőségét
Szervizmunka (szállítástól számított 36 hónapon keresztül):
1. A feltárt javítható hibákra eladó javaslatot tesz, elfogadása esetén a felújítást, elemek cseréjét elvégzi.
2. A szerszámok legnagyobb része elemekből összeszerelt egység, melynél az összeépítés minőségét Eladónak
minden forgásban levő tételnél legkésőbb 2 heti rendszerességgel ellenőrizni kell, és az eredményről Vevőt
írásban tájékoztatja.
(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: 2021/12/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/02/28 (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
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 045 - 115156
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Felszerszámozási csomag
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/23 (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: Know-How-R Solutions Bt.
Nemzeti azonosítószám: 25128828208
Postai cím: Széchenyi István Utca 72. Széchenyi utca 72.
Város: Győrzámoly
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9172
Ország: Magyarország
E-mail: info@khrs.hu
Telefon: +36 203361976
Internetcím(ek): (URL) www.khrs.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: 149675576 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának napja: 2022. március 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
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. §-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:
2022/05/16 (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):

42611000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43830000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
ER PATRONOS BEFOGÓ BT50 CSATLAKOZÁSSAL (17 db)
ER PATRONOS KIÓRÁZHATÓ PREC. RENDSZER BT50 CSATLAKOZÁSSAL (2 db)
WELDON BEFOGÓ BT50 CSATLAKOZÁSSAL (45 db)
MARÓTÜSKE BT50 CSATLAKOZÁSSAL (17 db)
TARTÓ FELCSAVAROZHATÓ RENDSZEREKHEZ BT50 CSATLAKOZÁSSAL (7 db)
HYDROBEFOGÓ BT50 CSATLAKOZÁSSAL ÉS PERSELYEK (5 db)
KÚPELLENŐRZŐ KONTROLL DORNI 50-ES KÚPPAL (1 db)
ER PATRONOS BEFOGÓ ISO BIGPLUS40 CSATLAKOZÁSSAL (51 db)
WELDON ISO BIGPLUS40 CSATLAKOZÁSSAL (54 db)
MARÓTÜSKE ISO BIGPLUS40 CSATLAKOZÁSSAL (19 db)
TARTÓ FELCSAVAROZHATÓ RENDSZEREKHEZ ISO BIGPLUS40 CSATLAKOZÁSSAL (10 db)
HYDROBEFOGÓ ISO BIGPLUS40 CSATLAKOZÁSSAL (2 db)
Nagy teljesítményű sarokmaró; feltűzhető belső hűtéssel (48 db)
Nagy teljesítményű sarokmaró; szármegfogás (45 db)
Nagy merülőképességű sarokmarók (69 db)
SÍKMARÓ rendszer Wiper lapkával (60 db)
HPC KIVITELŰ LAPKÁS ALUMARÓ (137 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM HPC MARÓK (12 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM HPC MARÓK (14 db)
LAPKÁS TELIBEFÚRÓK (212 db)
NAGYOLÓ KIESZTERGÁLÓK /STANDARD MÉRETEK, BT50 csatlakozás (115 db)
SIMÍTÓ KIESZTERGÁLÓK /Pontosság: 0,01/ (39 db)
VDI szerszámtartók, Befogóelemek (32 db)
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SZERSZÁMOK (371 db)
ER PATRONOS BEFOGÓ / ISO40 BIG PLUS (23 db)
ER PATRONOS KIÓRÁZHATÓ PREC. RENDSZER/ISO40 BigPlus (2 db)
WELDON/ISO40 BigPlus (29 db)
MARÓTÜSKE/ISO40 BigPlus (19 db)
TARTÓ FELCSAVAROZHATÓ RENDSZEREKHEZ/ISO40 BigPlus (18 db)
MENETFÚRÓBEFOGÓ HOSSZKIEGYENLÍTÉSSEL/ISO40 BigPlus (33 db)
HYDROBEFOGÓ (7 db)
KÚPELLENŐRZŐ KONTROLL DORNI (2 db)
Nagy teljesítményű sarokmaró; feltűzhető belső hűtéssel (212 db)
Nagy teljesítményű sarokmaró; szármegfogás (210 db)
Nagy merülőképességű sarokmarók (368 db)
SÍKMARÓ rendszer Wiper lapkával (200 db)
HFC nagy előtolású lapkás teljesítménymaró (434 db)
FELCSAVAROZHATÓ GÖMBLAPKÁS RENDSZER (34 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM HPC MARÓK (70 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM 5 ÉLŰ HPC/HEC MARÓ (16 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM HOSSZÚ ÉLŰ MARÓK (24 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM HPC MARÓK EDZETT ANYAGOKRA (28 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM 4 ÉLŰ NAGYOLÓ MARÓ (9 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM HSC TÓRUSZMARÓK (124 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM UNI GÖMBMARÓK 23 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM HSC ERŐSÍTETT GÖMBMARÓK (32 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM HFC MARÓK (15 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM HPC MARÓK (30 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ HPC ALUMARÓ (36 db)
VHM 6élű letörőmaró (90°) (24 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM MIKROFÚRÓK ACÉLRA (28 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM MIKROFÚRÓK ACÉLRA BELSŐ HŰTÉSSEL (28 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM FÚRÓK ACÉLRA BELSŐ HŰTÉSSEL (156 db)
TÖMÖR KEMÉNYFÉM FÚRÓK BELSŐ HŰTÉSSEL (~5xD) (74 db)
VHM dörzsárak zsákfuratra belső hűtéssel (43 db)
ÁLLÓ/FORGÓ SZERSZÁMOK (582 db)
MENETFÚRÓK BEVONATTAL (24 db)
MENETFÚRÓK MAGAS TECHNOLÓGIÁHOZ (24 db)
MENETFÚRÓK csavart horonnyal aluhoz, bronzhoz (24 db)
MENETFORMÁZÓK (70 db)
GÉPALKATRÉSZ / RÖGZÍTÉSTECHNIKA / ESZTERGA (374 db)
MÁGNESASZTAL ÉS SZERSZÁMKIADÓ (72 db)
Nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
Szakmai háttérmunka (szállítástól számított 36 hónapon keresztül):
1. 7/24 órás telefonos ügyfélszolgálat/ügyelet biztosítása.
2. Eladó vállalja, hogy a gyártás során felmerült megmunkálási feladatokra Vevő részére teljes technológiai
tanácsadást ad, a gyártástechnológia megtervezése szükség esetén Vevő részére, mely esetben a kidolgozott
dokumentumok Vevő részére teljes mértékben rendelkezésre kell álljanak és Eladó harmadik fél felé nem osztja
meg. A szellemi termék Vevőt teljes egészében megilleti. Eladó a szellemi termékeit Vevő részére térítésmentesen
nyújtja. Eladó a leszállított termékekhez csoportonként komplett használati útmutatót készít, mely tartalmazza a
következő adatokat:
• rendelésszám
• felhasználás módja
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• anyagtípusokra lebontott javasolt átlagos technológia
• szükséges ellenőrzésekre utaló munkautasítás
• az összeszerelés módjához vagy használat biztonságához tartozó utasítások.
Szerszámok utógondozása (szállítástól számított 36 hónapon keresztül):
1. Heti rendszerességgel a leszállított szerszámok helyszínen történő bevizsgálása, értékelése a továbbhasználat
szempontjából.
2. Az összeépített elemek együttes vizsgálata.
3. A szerszámok egy része veszélyes hulladéknak minősül, melynek elszállítását Eladónak vállalni kell, és az arra
alkalmas hulladékkezelő igazolása útján a megfelelő elhelyezésről Vevő részére riportot készít.
4. A leszállított szerszámok napi használatba kerülnek, Eladó vállalja, hogy a bevezetett termékeket külön a Vevő
részére irodájában egy közösen megbeszélt minimális szinten tárolja, amivel a szerszámgyártók esetleges szállítási
nehézségeit át tudja hidalni. A raktározott tételeket úgy kell a Eladó irodájában/raktárában elhelyezni, hogy más
árukkal ne keveredjen, ill. harmadik fél számára ne legyen kiszolgálható, garantálva a minimális készlet azonnali
hozzáférhetőségét
Szervizmunka (szállítástól számított 36 hónapon keresztül):
1. A feltárt javítható hibákra eladó javaslatot tesz, elfogadása esetén a felújítást, elemek cseréjét elvégzi.
2. A szerszámok legnagyobb része elemekből összeszerelt egység, melynél az összeépítés minőségét Eladónak
minden forgásban levő tételnél legkésőbb 2 heti rendszerességgel ellenőrizni kell, és az eredményről Vevőt
írásban tájékoztatja.
(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: 2021/12/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/02/28 (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: 149675576
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Know-How-R Solutions Bt.
Nemzeti azonosítószám: 25128828208
Postai cím: Széchenyi István Utca 72. Széchenyi utca 72.
Város: Győrzámoly
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9172
Ország: Magyarország
E-mail: info@khrs.hu
Telefon: +36 203361976
Internetcím(ek): (URL) www.khrs.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 Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a Szerződés 7.4 pontjában rögzített számlázási ütemezés alábbiak
szerinti módosításában
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állapodnak meg: Eladó 1 db előlegbekérő benyújtására jogosult, majd előleg pénzügyi teljesítését
követően előlegszámlát állít ki, valamint részteljesítésenként az adott teljesítés értékének megfelelő
összegű részszámát, továbbá 1 db, (előleg igénylése esetén legalább az igényelt előleg összegével egyező
összegben) végszámlát nyújthat be. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. A számlázás, az
elszámolás, és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az ellenérték fedezete a Projekt keretében
elnyert támogatás. A támogatás intenzitása 100 %.
Eredeti feltétel:
Eladó 1 db előlegbekérő benyújtására jogosult, majd előleg pénzügyi teljesítését követően előlegszámlát
állít ki, valamint 1 db végszámlát nyújthat be (az igényelt előleggel csökkentve) a berendezés leszállítását
és üzembe helyezését követően. A számlázás, az elszámolás, és a kifizetések pénzneme magyar forint
(HUF). Az ellenérték fedezete a Projekt keretében elnyert támogatás. A támogatás intenzitása 100 %.
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: Köztudomású tény, hogy a kirobbant, előre nem látható orosz-ukrán háború
következtében a gazdaságot jelenleg infláció sújtja, mégpedig olyan mértékben, amely nem hasonlítható
az elmúlt évek, évtizedek gazdasági helyzetéhez. Az infláció következtében az árak folyamatos
emelkedése jelentkezik a gazdaság valamennyi piaci területén, illetőleg jelentős áringadozás alakult
ki. Az infláció a napi gazdasági élet, a gazdasági folyamatok olyan tényezője, amely nem hagyható
figyelmen kívül a piaci viszonyok vizsgálata során. Vevő nem hagyhatja figyelmen kívül az adott gazdasági
körülményeket, hiszen az infláció a szerződések eredményes teljesítésére kihatással lehet. Az infláció
gazdasági jellemzője az is, hogy az időtartama, lefutása előre nem prognosztizálható, előre nem
tervezhető, látható.
Annak érdekében, hogy a fent kifejtett, a szerződéskötést követően megváltozott körülmények mellett
a szerződésben rögzített vételár ne módosuljon, az eladó a folyamatosan változó, ingadozó beszerzési
árak (beszerzési források) rögzítésére, lekötésére kényszerül, amelyet a tervezetthez képest gyakoribb
(több) részszámlázási lehetőség (elszámolás) biztosít. Vevő a több termékből álló teljes megrendelés több
részletben történő teljesítés elfogadásával az Euró árfolyam ingadozásból fakadó pénzügyi kockázatok
minimalizálását és ezáltal az eredeti vételár megtartását biztosítja.
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: 149675576 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 149675576 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 Rendőr-főkapitányság (9282/2022)
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: Budapesti Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44893390
Postai cím: Teve Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Puchinszki László
Telefon: +36 14435305
E-mail: PuchinszkiL@budapest.police.hu
Fax: +36 14435260
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.brfk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer alapanyagok beszerzése 10 részben
Hivatkozási szám: EKR001106662019
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: Ásványvíz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

Fő szójegyzék
Fő tárgy:
15981000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
1097 Budapest, Nádasdy u. 1-3.
rendkívüli helyzet esetén 1071 Budapest, Dózsa György út 18-24.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

Kiegészítő szójegyzék
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Tervezett mennyiség: 445 000 liter ásványvíz beszerzése, 0,5 és 1,5 literes kiszerelésekben
(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 155 - 379055
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Ásványvíz
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/07/06 (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: Corvinus Ásványvíz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48759733
Postai cím: Babarózsa Utca 20
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: info@corvinusasvanyviz.hu
Telefon: +36 309000555
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: 142234125 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
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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: Kbt. 148. §-ának
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:
2022/05/16 (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:
15981000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
1097 Budapest, Nádasdy u. 1-3.
rendkívüli helyzet esetén 1071 Budapest, Dózsa György út 18-24.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezett mennyiség: 445 000 liter ásványvíz beszerzése, 0,5 és 1,5 literes kiszerelésekben
(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: 142234125
Pénznem: HUF
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A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Corvinus Ásványvíz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48759733
Postai cím: Babarózsa Utca 20
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: info@corvinusasvanyviz.hu
Telefon: +36 309000555
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 egységár növelés a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján történik.
A szerződésmódosítás aláírásának napja: 2022. április 25.
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: Eladó indoklása szerint koronavírus járvány utóhatásaként - eddig soha nem
tapasztalt - árváltozás következett be, mely megmutatkozik a magas inflációban, az elszálló energia és
üzemanyag árakban. Ezek összessége olyan radikális, árfelhajtó ok-okozati piaci folyamatot indított el,
amelyek hatása Eladó részéről a szerződés 11. pontjában rögzítetteket meghaladó ár-növelést indokol.
Fentieket alátámasztó, eladó által bemutatott, megváltozott piaci körülmények:
- jelentősen megemelkedett a PET, a címke, a zsugorfólia, a sztrecsfólia, a köztes lap és a raklap beszerzési
ára,
- a fuvardíjak/szállítási költségek nagymértékű megemelkedése
- az euró árfolyama elképesztő mértékben növekedett az elmúlt időszakban, és az is árfelhajtó hatással bír
a piacon,
- nagymértékű energia áremelkedés,
- kötelező minimálbér emelés.
A veszélyhelyzet kihirdetése után a gyártók többször jelezték Eladó részére, hogy a járvány/veszélyhelyzet
miatt megváltozott piaci helyzet kialakulása (vis maior) folyományaként 20-40 %-kal emelkedett a piaci ár,
ezért sokkal magasabb áron tudják adni a termékeiket.
Eladó nem kívánja teljes mértékben áthárítani a gyártók által végrehajtott áremelést, annak egy
részét kívánja érvényesíteni Vevővel kötött szerződésében. Az egyedi, előre nem látható, szélsőséges
járványhelyzet miatt kialakuló piaci folyamat hatása a forgalmazó cégeknél 2021. év végén csúcsosodott.
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Eladó megítélése szerint egyértelműen a szerződés teljesítése közben beállott vis maior körülményről van
szó. A koronavírus járványból kiinduló piaci ok-okozati folyamat, mint vis maior, ellenőrzési körén kívül
eső, szerződés teljesítése alatt beállott, olyan előre nem látható körülmény, ami miatt a szerződés eredeti
formában történő teljesítésére a cég nem képes.
Eladó fentiek alátámasztására benyújtotta 2021. júniusi és 2022. januári beszerzési számláit, melyek 20-40
% közötti beszerzési ár-növekedést igazoltak.
A piaci körülmények felmérése érdekében Vevő indikatív árajánlatokat kért be, illetve felmérte, hogy
nagykereskedelmi beszerzés (szállítási költség nélkül) milyen áron valósulhatna meg. Valamennyi
körülmény mérlegelése és összehasonlítása alapján Vevő megállapította, hogy az áremelési igények
indokoltak, az időtényező és a piaci változások alapján az áremelési igényt elfogadta.
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: 142234125 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 142234125 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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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (9922/2022)
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: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: papp.klara@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Görgey u. intézm.épület energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000770792020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Görgey u. intézm.épület energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45321000-3

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4028 Debrecen, Görgey utca 7. sz., HRSZ: 21460
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00008 azonosítószámú projekt keretében „A DMJV EBI Görgey Utcai Tagintézmény
épületének energetikai korszerűsítése”.
Elvégzendő feladat:
A 5619 m2-es területen lévő, 1957,39 m2 nettó hasznos alapterülettel rendelkező intézmény felújítási munkái,
mely alatt értendő az épület energetikai korszerűsítése (megújuló energiaforrások kihasználásával is).
Az épület homlokzatának (~1805 m2), födémének (~1957 m2) hőszigetelése, valamint annak épületvillamossági
és épületgépészeti rendszereinek korszerűsítése. Hőszigetelt nyílászárók beépítése (156 db), hőszigetelő rendszer
kiépítése, megújuló energiát hasznosítani képes talajhőszivattyús fűtési rendszer és szellőzési rendszer kialakítása.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt 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 a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban:
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 és teljes műszaki tartalmat 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: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00008
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 118 - 309207
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Görgey u. intézm.épület energetikai korszerűsítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/06/10 (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: Bátor Tüzép Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70363410
Postai cím: Pócsi Út 128
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
E-mail: batortuzep@gmail.hu
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Telefon: +36 703682059
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: 206985945 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2022. 05. 05.
A hirdetmény száma a közbeszerzési értesítőben: 11168/2021.
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:
2022/05/16 (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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VII.1.2) További CPV-kód(ok):
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45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45321000-3

Kiegészítő szójegyzék

45453100-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Görgey utca 3. sz., HRSZ: 21460
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00008 azonosítószámú projekt keretében „A DMJV EBI Görgey Utcai Tagintézmény
épületének energetikai korszerűsítése”.
Elvégzendő feladat:
A 5619 m2-es területen lévő, 1957,39 m2 nettó hasznos alapterülettel rendelkező intézmény felújítási munkái,
mely alatt értendő az épület energetikai korszerűsítése (megújuló energiaforrások kihasználásával is).
Az épület homlokzatának (~1805 m2), födémének (~1957 m2) hőszigetelése, valamint annak épületvillamossági
és épületgépészeti rendszereinek korszerűsítése. Hőszigetelt nyílászárók beépítése (156 db), hőszigetelő rendszer
kiépítése, megújuló energiát hasznosítani képes talajhőszivattyús fűtési rendszer és szellőzési rendszer kialakítása.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt 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 a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban:
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 és teljes műszaki tartalmat 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: 9 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: 214254553
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Bátor Tüzép Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70363410
Postai cím: Pócsi Út 128
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
E-mail: batortuzep@gmail.hu
Telefon: +36 703682059
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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):
Jelen szerződésmódosítás műszaki tartalom módosítására, valamint adminisztrációs hiba javítására irányul
az alábbiak szerint:
I. Műszaki tartalom módosítása
1. Homlokzati hőszigetelés kiváltása
2. Homlokzati színvakolat kiváltása
3. Nyílászárók kiváltása
4. Radiátorok kiváltása
5. Lámpák kiváltása
6. Árnyékoló szerkezet kiváltása
7. Napelem típusának kiváltása
8. Lapostető rétegrend módosítása
9. Kerámia lábazat készítése
10. Szellőző ventilátor beépítése
11. Biztonsági üvegfóliázás
12. Radiátor burkolatok elhelyezése
13. Elmaradó munka – csőhéj szigetelés
A fenti munkálatok elmaradó munkákkal csökkentett többletköltsége nettó 7.268.608.-Ft, azaz bruttó
9.231.132.- Ft.
II. Adminisztrációs hiba javítása
Az aláírt vállalkozási szerződésben adminisztrációs hiba miatt elírásra került a szerződő felek adatai között
a Megrendelő bankszámlaszáma, mely hiba jelen szerződésmódosítás keretében javításra került.
III. Címváltozás
Az aláírt vállalkozási szerződésben az alábbiak szerint került rögzítésre az építési munkaterület címe,
helyrajzi száma:
4028 Debrecen, Görgey utca 7. sz., HRSZ: 21460.
Időközben címképzésre került sor, mivel az ingatlan tulajdoni lapján a házszám rendezetlen volt, a címadat
nem került feltüntetésre.
A címkezelési eljárást követően az építési munkaterület címe 4032 Debrecen, Görgey utca 3. számra
változott, a helyrajzi szám változatlanul hagyása mellett.
Jelen szerződésmódosítás keretében az építési munkaterület címe javításra került.
Jelen módosítás 1-6., a II. és a III. pontjában rögzítettek nem ütköznek a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti
tilalmi körbe. A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján 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 módosítás 1-6., a II. és a III. pontjában rögzítettek nem lényegesek, mivel az eredeti szerződéses
feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, bizonyos termékek más típusra
történő kiváltása, valamint a szerződő felek adatai között a Megrendelő bankszámlaszámának javítása,
mint adminisztrációs hiba, valamint az építési munkaterület címének változása nem minősül a beruházás
egészét tekintve lényeges változtatásnak.
A módosítás 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 tették volna lehetővé. Az egyenértékű
termékek megajánlásának lehetősége a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban is biztosított
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volt az ajánlattevők számára. Az adminisztrációs hiba folytán csupán a Megrendelő bankszámlaszáma
került elírásra, így a módosítás kizárólag adminisztrációs körülményekből származó adatok javítására
irányul. A munkaterület címének változása címkezelési eljárás során keletkezett.
A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára,
mivel a műszaki tartalom módosulása a vállalkozói díj összegét nem érinti, a kiváltott tételek helyett
azokkal egyenértékű termékek kerülnek beépítésre, az adminisztrációs hiba javításával pedig csupán a
Megrendelő bankszámlaszáma kerül pontosításra.
A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest sem
terjeszti ki jelentős új elemre, mivel az elvégzendő feladat nem változik, mindössze a beépítendő elemek
típusa módosul, és javításra kerül Megrendelő bankszámlaszáma.
Jelen szerződésmódosítás 7-13. pontja nem ütközik a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tilalmi
körébe. A Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a szerződés - a Kbt. 141.§ (4) vagy (6) bekezdésben
foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a
módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás, építési
vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával, azon belül növekedésével jár, ahhoz
kapcsolódóan a teljesítési határidő azonban nem változik.
A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás nettó összege 206 985 945,-Ft, amelynek a 15%-a
31.047.892,-Ft, a jelen módosítás eredményeképpen nettó 7.268.608.-Ft-tal emelkedik az ellenszolgáltatás
nettó összege.
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 módosítás keretében bizonyos termékek más típusra történő kiváltása,
valamint a szerződő felek adatai között a Megrendelő bankszámlaszámának javítása, mint adminisztrációs
hiba, valamint az építési munkaterület címének változása nem minősül a beruházás egészét tekintve
lényeges változtatásnak.
A módosítás 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 tették volna lehetővé. Az egyenértékű
termékek megajánlásának lehetősége a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban is biztosított
volt az ajánlattevők számára. Az adminisztrációs hiba folytán csupán a Megrendelő bankszámlaszáma
került elírásra, így a módosítás kizárólag adminisztrációs körülményekből származó adatok javítására
irányul. A munkaterület címének változása címkezelési eljárás során keletkezett.
A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára,
mivel a műszaki tartalom módosulása a vállalkozói díj összegét nem érinti, a kiváltott tételek helyett
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azokkal egyenértékű termékek kerülnek beépítésre, az adminisztrációs hiba javításával pedig csupán a
Megrendelő bankszámlaszáma kerül pontosításra.
A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest sem
terjeszti ki jelentős új elemre, mivel az elvégzendő feladat nem változik, mindössze a beépítendő elemek
típusa módosul, és javításra kerül Megrendelő bankszámlaszáma.
A szerződésmódosítás keretében olyan pótmunkák kerülnek megvalósításra, melyek nem szerepeltek az
eredeti szerződésben, valamint elmaradó munkatétel jelentkezett, melynek szükségessége indokolatlanná
vált.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata
ugyanúgy bölcsőde épület energetikai felújítása, amely az eredeti szerződés tárgya is volt, kizárólag
további, műszaki szükségességből felmerülő munkák elvégzése vált indokolttá az épület rendeltetésszerű
és biztonságos működése érdekében, valamint elmaradó munkatétel jelentkezett, melynek szükségessége
indokolatlanná vált.
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: 206985945 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 214254553 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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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (9976/2022)
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: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511454
E-mail: kiss.kornelia@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sinay Miklós Utcai Óvoda energetikai korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR000816632020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Sinay Miklós Utcai Óvoda energetikai korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45214100-1
45321000-3
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4027 Debrecen, Sinay Miklós u. 2. sz., HRSZ: 20178
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00004 azonosító számú projekt keretében „A Sinay Miklós Utcai Óvoda épületének
energetikai korszerűsítése”.
A beruházás tárgya egy 5697 m2-es területen lévő 1120,11 m2 hasznos alapterülettel rendelkező intézmény
felújítási munkái, amely alatt értendő az épület energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrások
kihasználásával is.
Elvégzendő feladatok: Az épület homlokzatának (~1440 m2), födémének (~1290 m2) hőszigetelése, valamint
annak épületvillamossági és épületgépészeti rendszereinek korszerűsítése. Hőszigetelt nyílászárók beépítés,
hőszigetelő rendszer kiépítése, valamint 13,4 kWp napelemes rendszer telepítése.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt 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 a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban:
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 és teljes műszaki tartalmat 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: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00004
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 119 - 312109
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sinay Miklós Utcai Óvoda energetikai korszerűsítés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/06/14 (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
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48210900
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
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E-mail: info@nyirepszer.hu
Telefon: +36 52520820
Internetcím(ek): (URL) www.nyirepszer.hu
Fax: +36 52520821
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: 174277177 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022. május 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 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:
2022/05/16 (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):

429

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45214100-1

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45453100-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4027 Debrecen, Sinay Miklós u. 2. sz., HRSZ: 20178
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00004 azonosító számú projekt keretében „A Sinay Miklós Utcai Óvoda épületének
energetikai korszerűsítése”.
A beruházás tárgya egy 5697 m2-es területen lévő 1120,11 m2 hasznos alapterülettel rendelkező intézmény
felújítási munkái, amely alatt értendő az épület energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrások
kihasználásával is.
Elvégzendő feladatok: Az épület homlokzatának (~1440 m2), födémének (~1290 m2) hőszigetelése, valamint
annak épületvillamossági és épületgépészeti rendszereinek korszerűsítése. Hőszigetelt nyílászárók beépítés,
hőszigetelő rendszer kiépítése, valamint 13,4 kWp napelemes rendszer telepítése.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt 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 a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban:
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 és teljes műszaki tartalmat 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: 9 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: 190775434
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48210900
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: info@nyirepszer.hu
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Telefon: +36 52520820
Internetcím(ek): (URL) www.nyirepszer.hu
Fax: +36 52520821
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 épület belső teljes tisztasági festése
Fűtési csővezeték áthelyezése
Termosztatikus szelepek elhelyezése
Nyílászárók távnyitói
Szivattyú
Lámpatestek típusváltozása
Kapcsolók típusváltozása
Elosztó szekrény típusváltozása
Fűtési csővezetékek változása
Radiátorok típusváltozása
Radiátorok méretének és típusának változása
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: Jelen szerződésmódosítás 1-5. pontjában rögzítettek nem ütköznek
a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tilalmi körbe.
Jelen szerződésmódosítás a pótmunkák révén a szerződés értékének változásával, azon belül
növekedésével jár, ahhoz kapcsolódóan a teljesítési határidő azonban nem változik.
A szerződésmódosítás keretében olyan pótmunkák kerülnek megvalósításra, amelyek nem szerepeltek az
eredeti szerződésben, valamint elmaradó munkatételek jelentkeztek, amelyek elvégzése indokolatlanná
vált.
A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás nettó összege 174.277.177,- Ft, amelynek a 15%-a
26.141.577,- Ft, a jelen módosítás eredményeképpen nettó 16.498.257,- forinttal nő az ellenszolgáltatás
nettó összege, amely a 15%-on belüli összeg.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata
ugyanúgy a debreceni Sinay Miklós Utcai Óvoda energetikai felújításának elvégzése, amely az eredeti
szerződés tárgya is volt. Elmaradó munkatételek jelentkeztek, amelyek elvégzése indokolatlanná vált és
további, műszaki szükségességből felmerülő munkák elvégzése vált indokolttá az épület rendeltetésszerű
és biztonságos működése érdekében, amelyek a létesítmény használhatóságát, műszaki színvonalát és
esztétikai megjelenését szolgálják.
Az eredeti szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárást – figyelemmel a részekre bontás
tilalmára – Megrendelő uniós rezsimben folytatta le, így a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást
Megrendelő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek jogszerűen alkalmazhatóak lettek volna
akkor is, ha Megrendelő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve
határozta volna meg.
A fenti pótmunkák vonatkozásában a szerződő fél személyének változása műszaki és gazdasági okból
egyaránt nem megvalósítható. Az alapszerződés alapján elvégzendő munkafolyamatok, valamint
pótmunkákkal fellépő munkafolyamatok technikailag és funkcionálisan egymásra épülnek, így új
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vállalkozó felvonulása az azonos munkaterületre koordinációs és műszaki kompatibilitási problémákat
okozna, illetőleg más esztétikai megjelenést eredményezne, mely megrendelő érdekével ellentétes.
Egy munkaterületen több gazdasági szereplő egyidejű jelenléte esetén minden gazdasági szereplő
maga gondoskodik az anyagmozgatásról, az építési anyagok helyszínen történő deponálásáról, az
építési munkaterület őrzéséről. 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 eredményezte volna.
Az alapszerződés nem szűnt meg és nem vesztette hatályát.
Jelen módosítás 6-11. pontjában rögzítettek nem ütköznek a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti tilalmi
körbe.
A módosítás 6-11. pontjában rögzítettek nem lényegesek, mivel az eredeti szerződéses feltételektől
lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, bizonyos termékek más típusra történő kiváltása
nem minősül a beruházás egészét tekintve lényeges változtatásnak.
A módosítás 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 tették volna lehetővé. Az egyenértékű
termékek megajánlásának lehetősége a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban is biztosított
volt az ajánlattevők számára. A helyettesítő termékek az üzemeltetés fenntarthatóságát és biztonságát
szolgálják és az ajánlattételre szintén nem bírnak hatással.
A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, mivel
a műszaki tartalom módosulása a vállalkozói díj összegét nem érinti, a kiváltott tételek helyett azokkal
egyenértékű termékek kerülnek beépítésre.
A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest sem
terjeszti ki jelentős új elemre, mivel az elvégzendő feladat nem változik, mindössze a beépítendő elemek
típusa módosul.
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: 174277177 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 190775434 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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Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9724/2022)
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: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67931183
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Komolai-Illés Ágnes
Telefon: +36 202648238
E-mail: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.univerzalbeszerzo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.univerzalbeszerzo.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kálium-permanganát, Klór, Nátrium-hipoklorit
Hivatkozási szám: EKR000650232020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24310000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kálium-permanganát szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24314100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: DRV Zrt. teljes működési területén, tervezetten a „KMnO4
beszállítási helyek” táblázat szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A Dunántúli Regionális Vízmű részére adásvételi keretszerződés keretében kálium-permanganát szállítása 24.700
kilogramm mennyiségben a közbeszerzési dokumentumokban szereplő valamennyi előírásnak és feltételnek
megfelelően.
Ajánlatkérő kálium-permanganát vonatkozásában 19.000 kilogramm mennyiség lehívására vállal kötelezettséget
(alapmennyiség), mely mennyiségen felül Ajánlatkérő opcionálisan jogosult további 5.700 kilogramm mennyiség
lehívására.
A teljesítés részletes feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, valamint a
keretszerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 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 011 - 023535
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kálium-permanganát szállítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/01/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55942474
Postai cím: Adler Károly Utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3524
Ország: Magyarország
E-mail: racz.monika@vinyl.hu
Telefon: +36 12826773
Internetcím(ek): (URL) www.vinyl.hu
Fax: +36 12826769
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: 18753000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 1. részre vonatkozó szerződésmódosítás megkötésére 2022.04.25-én került sor.
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 vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (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):

24310000-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24314100-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: DRV Zrt. teljes működési területén, tervezetten a „KMnO4
beszállítási helyek” táblázat szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Dunántúli Regionális Vízmű részére adásvételi keretszerződés keretében kálium-permanganát szállítása 24.700
kilogramm mennyiségben a közbeszerzési dokumentumokban szereplő valamennyi előírásnak és feltételnek
megfelelően.
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Ajánlatkérő kálium-permanganát vonatkozásában 19.000 kilogramm mennyiség lehívására vállal kötelezettséget
(alapmennyiség), mely mennyiségen felül Ajánlatkérő opcionálisan jogosult további 5.700 kilogramm mennyiség
lehívására.
A teljesítés részletes feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, valamint a
keretszerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 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: 20335600
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55942474
Postai cím: Adler Károly Utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3524
Ország: Magyarország
E-mail: racz.monika@vinyl.hu
Telefon: +36 12826773
Internetcím(ek): (URL) www.vinyl.hu
Fax: +36 12826769
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 megállapítják, hogy a Szerződés 6.1. pontja szerinti egységárnak a módosítása szükséges,
tekintettel az alább kifejtettekre:
Az áremelést az Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus hatására bekövetkezett nagymértékű energia
áremelkedés továbbá a globális ellátási láncokban keletkezett a Covid járvány hatásait tovább fokozó
zavarok okozzák.
A vegyipar kifejezetten energia igényes iparág, ahol az energia áremelkedés az alapanyagok gyártási
költségét jelentősen megnövelte, amelyhez erős kereslet és szűk árualap társul és tovább rontja a
helyzetet a forint gyengülése is. A KSH 2022. márciusi kimutatása alapján 2021. márciusához képest 2022.
márciusára az energiaárakban 70,9%-os drágulás ment végbe.
Tekintettel arra, hogy kálium-permanganátot Európában nem gyártanak, annak beszerzésére Kínából
vagy az Egyesült Államokból van lehetőség. Mindkét viszonylatban a szállítás tengeri úton, konténerekben
történik, amely szállításnak a költsége szintén jelentősen emelkedett.
A gyártási és szállítási költségek változása együttesen több mint 30%-os költség növekedést
eredményezett.
Az Európai statisztikai hivatal termelői árindex változása alapján Magyarországon 2015 és 2021. január
között átlagosan 2-3 % körül változott az ipari termelői árindex, azonban a 2021. januári 117,5 %-ról 2021.
decemberre 152,7 %-ra emelkedett az ipari termelői árindex, amely jelenleg már 50 % körül mozog év/év
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alapon a legtöbb európai országban. 2022 márciusában 2021. márciusihoz képest a belföldi értékesítés
árai átlagosan 39,4%-kal emelkedtek.
3.1. Felek a fenti indokok alapján a Szerződés 6.1. pontjában foglalt egységárat közös megegyezéssel
módosítják az alábbiak szerint: Kálium-permanganát 1.315,- Ft/kg
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 megállapítják, hogy a Szerződés 6.1. pontja szerinti egységárnak a
módosítása szükséges, tekintettel az alább kifejtettekre:
Az áremelést az Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus hatására bekövetkezett nagymértékű energia
áremelkedés továbbá a globális ellátási láncokban keletkezett a Covid járvány hatásait tovább fokozó
zavarok okozzák.
A vegyipar kifejezetten energia igényes iparág, ahol az energia áremelkedés az alapanyagok gyártási
költségét jelentősen megnövelte, amelyhez erős kereslet és szűk árualap társul és tovább rontja a
helyzetet a forint gyengülése is. A KSH 2022. márciusi kimutatása alapján 2021. márciusához képest 2022.
márciusára az energiaárakban 70,9%-os drágulás ment végbe.
Tekintettel arra, hogy kálium-permanganátot Európában nem gyártanak, annak beszerzésére Kínából
vagy az Egyesült Államokból van lehetőség. Mindkét viszonylatban a szállítás tengeri úton, konténerekben
történik, amely szállításnak a költsége szintén jelentősen emelkedett.
A gyártási és szállítási költségek változása együttesen több mint 30%-os költség növekedést
eredményezett.
Az Európai statisztikai hivatal termelői árindex változása alapján Magyarországon 2015 és 2021. január
között átlagosan 2-3 % körül változott az ipari termelői árindex, azonban a 2021. januári 117,5 %-ról 2021.
decemberre 152,7 %-ra emelkedett az ipari termelői árindex, amely jelenleg már 50 % körül mozog év/év
alapon a legtöbb európai országban. 2022 márciusában 2021. márciusihoz képest a belföldi értékesítés
árai átlagosan 39,4%-kal emelkedtek.
4.1. A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a szerződés új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
„ba) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
bb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.”
4.2. A jelen szerződésmódosítás a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésének b) pontjában
rögzített feltételeknek megfelel:
4.2.1. Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket
az ajánlatkérőként szerződő fél (Vevő) kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: a Vevő számára
sem, valamint az Eladó számára sem volt előre látható a szerződés megkötése időpontjában, hogy olyan
világpiaci változások fognak bekövetkezni, amelyek miatt a szerződés tárgyát képező termék gyártásának
és szállításának költsége jelentősen növekedni fog.
4.2.2. Az egységár módosítása nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét: a Szerződés alapján
további termék beszerzésére nem kerül sor, a beszerzendő termék paraméterei változatlanok az eredeti
Szerződéshez képest, a beszerzendő terméket nem helyettesítik mással, a beszerzés tárgya, a szerződéses
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konstrukció, sem a Szerződés mennyisége nem változik, kizárólag a Szerződés tárgyát képező termék
egységára 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: 18753000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 20335600 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 Közterület-fenntartó Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság (9715/2022)
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: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dinócsik Tünde
Telefon: +36 305757319
E-mail: dinocsikt@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K2082 új 1100 literes hulladékgyűjtő tartályok
Hivatkozási szám: EKR000829252020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44613800-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: K2082 új 1100 literes hulladékgyűjtő tartályok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44613800-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A megkötendő szerződés tárgyaként meghatározott
terméket egyedi megrendelések alapján a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit
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Részvénytársaság Budapest közigazgatási határán belül található – az egyedi megrendelésben megjelölt
telephelyére - kell leszállítani.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása) (max 4000 karakter):
2 500 db fix és az ajánlati felhívás II.2.11. pontjában meghatározott 500 db opciós mennyiségben új 1100 literes
műanyag hulladékgyűjtő tartályok beszerzése és szállítása
(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 239 - 590581
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 31505 Rész száma: Elnevezés: K2082 új 1100 literes hulladékgyűjtő tartályok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/11/27 (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: Unischo Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89238266
Postai cím: Szántóföld Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: pscholtz75@gmail.com
Telefon: +36 303268971
Internetcím(ek): (URL) www.unischo.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: 227820000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás aláírása: 2022.05.06.
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 92/H. § (7) bekezdésében és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. rendelet 3/B-§-ában foglaltak
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szerint a szerződésmódosítás csak akkor lép hatályba, amennyiben azt adott esetben a Magyar Energetikai
és Közmű Szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jóváhagyja.
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. §-nak
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:
2022/05/16 (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):

44613800-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44613800-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A megkötendő szerződés tárgyaként meghatározott
terméket egyedi megrendelések alapján a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit
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Részvénytársaság Budapest közigazgatási határán belül található – az egyedi megrendelésben megjelölt
telephelyére - kell leszállítani.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása) (max 4000 karakter):
2 797 db fix és az ajánlati felhívás II.2.11. pontjában meghatározott 500 db opciós mennyiségben új 1100 literes
műanyag hulladékgyűjtő tartályok beszerzése és szállítása
(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: 250374000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Unischo Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89238266
Postai cím: Szántóföld Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: pscholtz75@gmail.com
Telefon: +36 303268971
Internetcím(ek): (URL) www.unischo.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):
1.2. Jelen szerződés tárgya az 1. sz. mellékletet képező Közbeszerzési műszaki leírásban részletesen
meghatározott paraméterekkel rendelkező alábbi termékek Vevő általi megvásárlása Eladótól egyedi
megrendelések alapján:
a.) 2500 db új 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő tartály (fix mennyiség);
b.) 500 db új 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő tartály (opciós mennyiség).”
II.1.2.) Felek a Szerződés 1.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
1.2. Jelen szerződés tárgya az 1. sz. mellékletet képező Közbeszerzési műszaki leírásban részletesen
meghatározott paraméterekkel rendelkező alábbi termékek Vevő általi megvásárlása Eladótól egyedi
megrendelések alapján:
a.) 2797 db új 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő tartály (fix mennyiség);
b.) 500 db új 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő tartály (opciós mennyiség).
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)
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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 kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást megelőzően
megvizsgálták a Kbt. 141.§-ában foglaltakat, s ennek alapján megállapítják, hogy a II. pontba foglalt
szerződésmódosításukra a Kbt. 141.§ (2) és (6) bekezdése alapján kerül sor. Az eredeti Szerződés
teljes nettó ellenértéke (227.820.000 Ft, azaz kettőszázhuszonhétmillió nyolcszázhúszezer forint) a
keretmennyiség fentiek szerinti megemelése következtében 22.554.000 Ft.-tal (azaz huszonkettőmillió
ötszázötvennégyezer forinttal) emelkedik, amely az eredeti ellenértékhez képest 9,9 %-ot jelent. A
szerződés ellenértékének növekedése tehát nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem az eredeti szerződés
értékének 10%-át, továbbá 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: 227820000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 250374000 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 (9822/2022)
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: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58073616
Postai cím: Bem Rakpart 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Renátó
Telefon: +36 14583537
E-mail: Renato.Nagy@mfa.gov.hu
Fax: +36 14583537
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
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MKTTK műszaki ellenőri feladatok
Hivatkozási szám: EKR000948852018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: MKTTK műszaki ellenőri feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71244000-0

További tárgyak:

71248000-8
71310000-4
71356100-9
71356300-1

Kiegészítő szójegyzék
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71541000-2
71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási
Központ épülete - 121069 Moszkva, Povarszkaja 21., Oroszország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Moszkvai Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ székházának (Moszkva, Povarszkaja u. 21.,
Oroszország) teljeskörű felújítása és funkcióváltása kapcsán a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok
szakági műszaki ellenőri feladatinak elvégzése
- Együttműködés az Ajánlatkérő, Tervező és a Kivitelező képviselőivel.
- Magyar és külföldi tervezők közötti terv egyeztetések koordinálása és dokumentálása
- Megrendelői követelmények és a külföldi engedélyezési tervek közötti különbségek feltárása, és dokumentálása.
- Projekt előkészítési fázisában projekt menedzsment feladatok ellátása – Fővállalkozó támogatása
- Tervek és szakági dokumentációk ellenőrzése a kivitelezés megkezdése előtt és közben.
- Munkaterület átadástól műszaki átadás-átvételig hetente írásos jelentés és fényképes dokumentáció készítése a
kivitelezési munkákról.
- Megvalósulást hátráltató akadályok kezelése, javaslattétel.
- A Kivitelező által készített és az Ajánlatkérő által elfogadott ütemtervet megismerése, ütemtervtől eltérő
munkavégzés jelzése az Ajánlatkérő felé.
- A Kivitelező tevékenységének rendszeres, hetente történő szakágankénti (építész, gépész, villamos, restaurátor)
ellenőrzése, a naplóbejegyzések, és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése illetve észrevételezése, az Ajánlatkérő
folyamatos tájékoztatása.
- Műszaki, ill. gazdasági szükségességből indokolt változtatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele Ajánlatkérő
részére.
- A kivitelező által benyújtott dokumentációk, ütemtervek, technológiai utasítások, mintavételi és minősítési
tervek meglétének felülvizsgálata, javíttatása, elfogadása, Ajánlatkérővel való ismertetése.
- A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése. Eltakarás engedélyezése építési naplóban
megfelelőség esetén.
- Minősítési dokumentációk felülvizsgálata, szükség esetén javíttatása.
- A beépítendő anyagok megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése, a Kivitelezőtől kapott alkalmassági
vizsgálatok, illetve helyszíni szemrevételezés alapján.
- Próbaüzem és üzempróbák ellenőrzése.
- A kivitelező által elkészített megvalósulási tervdokumentáció és minősítési dokumentumok felülvizsgálata,
esetleges hibákat javíttatása.
- Műszaki átadás-átvétel eljárás előkészítése.
- Hiba és hiányjegyzék összeállítása és azok pótoltatása.
- Műszaki átadáson való részvétel
- Üzembe helyezés és birtokbaadás megtartása.
- 1. és 2. évet lejártát követően az éves utófelülvizsgálatok megtartása.
A felújítás a teljes épületegyüttesre terjed ki, a fejlesztésbe bevonni tervezett nettó alapterület összesen (hasznos
alapterület): 2415 m2.
(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: 495
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:
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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 085 - 204052
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MKTTK műszaki ellenőri feladatok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/13 (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: 3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10672314
Postai cím: Lövőház Utca 2-6. 4. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: info@3eintl.hu
Telefon: +36 12240180
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12024770
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60524744
Postai cím: Hévízi Út 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: borbely.mariann@obuda-ujlak.hu
Telefon: +36 309905616
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13687205
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: 244890000 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
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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: A Kbt. 148. § (3) bek.
szerint.
A III.1.3) pont (A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése) folytatása:
A formanyomtatvány IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése szakaszban elegendő az
alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és
aláírt külön formanyomtatványokat is 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.
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:
2022/05/16 (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):

71631000-0
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

71244000-0

További tárgyak:

71248000-8

Kiegészítő szójegyzék
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71310000-4
71356100-9
71356300-1
71541000-2
71631300-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási
Központ épülete - 121069 Moszkva, Povarszkaja 21., Oroszország; NUTS-kód: RU
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Moszkvai Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ székházának (Moszkva, Povarszkaja u. 21.,
Oroszország) teljeskörű felújítása és funkcióváltása kapcsán a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok
szakági műszaki ellenőri feladatinak elvégzése
- Együttműködés az Ajánlatkérő, Tervező és a Kivitelező képviselőivel.
- Magyar és külföldi tervezők közötti terv egyeztetések koordinálása és dokumentálása
- Megrendelői követelmények és a külföldi engedélyezési tervek közötti különbségek feltárása, és dokumentálása.
- Projekt előkészítési fázisában projekt menedzsment feladatok ellátása – Fővállalkozó támogatása
- Tervek és szakági dokumentációk ellenőrzése a kivitelezés megkezdése előtt és közben.
- Munkaterület átadástól műszaki átadás-átvételig hetente írásos jelentés és fényképes dokumentáció készítése a
kivitelezési munkákról.
- Megvalósulást hátráltató akadályok kezelése, javaslattétel.
- A Kivitelező által készített és az Ajánlatkérő által elfogadott ütemtervet megismerése, ütemtervtől eltérő
munkavégzés jelzése az Ajánlatkérő felé.
- A Kivitelező tevékenységének rendszeres, hetente történő szakágankénti (építész, gépész, villamos, restaurátor)
ellenőrzése, a naplóbejegyzések, és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése illetve észrevételezése, az Ajánlatkérő
folyamatos tájékoztatása.
- Műszaki, ill. gazdasági szükségességből indokolt változtatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele Ajánlatkérő
részére.
- A kivitelező által benyújtott dokumentációk, ütemtervek, technológiai utasítások, mintavételi és minősítési
tervek meglétének felülvizsgálata, javíttatása, elfogadása, Ajánlatkérővel való ismertetése.
- A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése. Eltakarás engedélyezése építési naplóban
megfelelőség esetén.
- Minősítési dokumentációk felülvizsgálata, szükség esetén javíttatása.
- A beépítendő anyagok megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése, a Kivitelezőtől kapott alkalmassági
vizsgálatok, illetve helyszíni szemrevételezés alapján.
- Próbaüzem és üzempróbák ellenőrzése.
- A kivitelező által elkészített megvalósulási tervdokumentáció és minősítési dokumentumok felülvizsgálata,
esetleges hibákat javíttatása.
- Műszaki átadás-átvétel eljárás előkészítése.
- Hiba és hiányjegyzék összeállítása és azok pótoltatása.
- Műszaki átadáson való részvétel
- Üzembe helyezés és birtokbaadás megtartása.
- 1. és 2. évet lejártát követően az éves utófelülvizsgálatok megtartása.
A felújítás a teljes épületegyüttesre terjed ki, a fejlesztésbe bevonni tervezett nettó alapterület összesen (hasznos
alapterület): 2415 m2.
(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: 593
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
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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: 346642050
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60524744
Postai cím: Hévízi Út 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: borbely.mariann@obuda-ujlak.hu
Telefon: +36 309905616
Internetcím(ek): (URL) www.obudagroup.hu
Fax: +36 13687205
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: 3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10672314
Postai cím: Lövőház Utca 2-6. 4. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: info@3eintl.hu
Telefon: +36 12240180
Internetcím(ek): (URL) http://3einternational.hu/
Fax: +36 12024770
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):
időpontja: 2022. május 6.
A módosítás indoka: Kbt. 141 §. (4) bekezdés c) pontja alapján
Módosuló rendelkezések:
A Szerződés II.3.a. pontja az alábbiak szerint módosul: A Megbízott kereskedelmi ajánlata szerinti 1-7.
és 10. részfeladatok, azaz a megvalósítási szakasz tekintetében a szerződés alapját képező beruházás
keretében megvalósuló kivitelezési munkálatok műszaki átadás-átvételi eljárásának megkezdésének
napja, de legkésőbb 2023. január 11.
A Szerződés V.1. pontja az alábbiak szerint módosul: A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott az
2. sz. mellékletben rögzített műszaki ellenőri feladatainak szerződésszerű elvégzéséért a szerződés
teljes időtartamára mindösszesen nettó 346.642.050,- Ft, azaz háromszáznegyvenhatmillióhatszáznegyvenkettőezer-ötven forint összegű Megbízotti díj illeti meg, magában foglalja:
a. A műszaki leírás szerinti 2./A és 3. ütemek ellenértékét, amely nettó 330.642.050,-Ft, valamint
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b. a műszaki leírás szerinti 2./B ütemben meghatározott, opciósan (legfeljebb 80 mérnöknap erejéig)
lehívható feladatok ellenértékét, amely mérnöknaponként nettó 200 000 Ft, vagyis legfeljebb nettó 16 000
000 Ft.
A Szerződés mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:
1. sz. melléklet: Műszaki leírás
2. sz. melléklet: Részletes módosított feladatlista – műszaki ellenőri szolgáltatás leírás
3. sz. melléklet: Megbízott kereskedelmi ajánlata
4. sz. melléklet: Megbízott felelősségbiztosítási kötvényének másolata
5. sz. melléklet: 2. Módosított fizetési ütemezés
6. sz. melléklet: Módosított műszaki leírás
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 feladatok tárgyát képező beruházásnak a fővállalkozó-kivitelezővel kötött
szerződésmódosítása értelmében a műszaki ellenőri szerződés vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (1) bekezdésében meghatározott, a szerződéskötéskor a Felek által előre
nem látható többletmunka merült fel, melynek következtében a kivitelezés határideje is megváltozott.
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: 285746100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 346642050 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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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9717/2022)
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: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55522591
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 135477045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: COOPER LSVB 12 SGC gázmotorhoz alkatrészek-2019
Hivatkozási szám: EKR000346612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42124340-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: COOPER LSVB 12 SGC gázmotorhoz alkatrészek-2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

42124340-9

További tárgyak:
71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. székhelye és az általa üzemeltetett
földalatti gáztárolók területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A Magyar Földgáztároló Zrt. részére COOPER LSVB 12 SGC típusú gázmotorhoz alkatrészek beszerzése 3 éves
időtartamra – 2019
Szállítási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére COOPER LSVB 12 SGC típusú gázmotorhoz
alkatrészek beszerzésére a szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
Gázmotor típusa: COOPER LSVB 12 SGC típusú gázmotor
Szállítandó termékek: COOPER LSVB 12 SGC típusú gázmotorhoz alkatrészek (COOPER, vagy azzal egyenértékű
gázmotor alkatrészek).
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú gázmotor alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő gázmotor gyártója a gázmotorba való
beépítésre nyilatkozattal elfogad.
Kapcsolódó szolgáltatás:
karbantartási, javítási és revízió munkálatokhoz supervisor közreműködésének biztosítása.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 193 - 470044
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: COOPER LSVB 12 SGC gázmotorhoz alkatrészek-2019
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/09/13 (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: Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20323914
Postai cím: Szénás Utca 15
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: ganzair@ganzair.hu
Telefon: +36 77423448
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 77423348
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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: 350000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2022.04.06.
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 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:
2022/05/16 (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):

42124340-9

452
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

453

Kiegészítő szójegyzék

42124340-9

További tárgyak:
71300000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. székhelye és az általa üzemeltetett
földalatti gáztárolók területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére COOPER LSVB 12 SGC típusú gázmotorhoz alkatrészek beszerzése 3 éves
időtartamra – 2019
Szállítási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére COOPER LSVB 12 SGC típusú gázmotorhoz
alkatrészek beszerzésére a szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.
Gázmotor típusa: COOPER LSVB 12 SGC típusú gázmotor
Szállítandó termékek: COOPER LSVB 12 SGC típusú gázmotorhoz alkatrészek (COOPER, vagy azzal egyenértékű
gázmotor alkatrészek).
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú gázmotor alkatrészt, melyek az adott termékre
vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő gázmotor gyártója a gázmotorba való
beépítésre nyilatkozattal elfogad.
Kapcsolódó szolgáltatás:
karbantartási, javítási és revízió munkálatokhoz supervisor közreműködésének biztosítása.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra
(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: 389999000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20323914
Postai cím: Szénás Utca 15
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: ganzair@ganzair.hu
Telefon: +36 77423448
Internetcím(ek): (URL) www.ganzair.hu
Fax: +36 77423348
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
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VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti 2.11. pont:
2.11 A jelen Keretmegállapodás hatálya alatt az összesen fizethető Vételár összege nem haladhatja meg a
350.000.000, Ft + ÁFA, azaz háromszázötvenmillió forint + ÁFA összeget, mint keretösszeget.
Módosított 2.11. pont:
2.11 A jelen Keretmegállapodás hatálya alatt az összesen fizethető Vételár összege nem haladhatja meg
a 384.999.000, Ft + ÁFA, azaz háromszáznyolcvannégymillió-kilencszázkilencvenkilencezer forint + ÁFA
összeget, mint keretösszeget.
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 módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2)
bekezdés rendelkezései, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési
szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdés rendelkezései alapján de minimis
módosítás. A módosítás indoka a szerződéses időszak alatt felmerült beszerzési igény fedezetének
biztosítása.
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: 350000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 389999000 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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Magyar Nemzeti Bank (9951/2022)
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: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: 10011953244
Postai cím: Krisztina Körút 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Éva
Telefon: +36 142826001830
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) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyomtatók, nyomdai eszközök ... SafeQ rendszer ...
Hivatkozási szám: EKR000083902022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
79800000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Nyomtatók, nyomdai eszközök ... SafeQ rendszer ...
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79800000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
1014 Budapest, Úri utca 21.
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…
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
II.2.3) folytatása:
… 1238 Budapest, Forgalmas utca 1.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
1133 Budapest, Váci út 76.
1143 Budapest, Gizella út 51-57.
Nyomtatók, nyomdai eszközök beszerzése és üzemeltetése, valamint a SafeQ rendszer frissítése és támogatása
- ajánlatkérő által használt nyomtatók és nyomdai berendezések (jelenleg üzemben levő összesen 304 db RICOH
és ajánlatkérő tulajdonában levő üzembe helyezhető további 53 db RICOH gyártmányú nyomtató és nyomdai
berendezés, továbbá a szerződés hatálya alatt beszerzésre kerülő további eszközök) üzemeltetése, karbantartása 3
évig
- ajánlatkérő által használt SafeQ 5 rendszer frissítése a legújabb SafeQ 6 rendszerre (153-223 db licenc) 3 év
támogatással
- további 25 db új SafeQ 6 licenc beszerzése 3 év támogatással
- 45 db új YSoft USB Reader 3 MF kártyaolvasó beszerzése
(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: 2022/04/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2025/04/15 (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:
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 073 - 196121
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyomtatók, nyomdai eszközök ... SafeQ rendszer ...
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Infocopy Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 10352119241
Postai cím: Tatai Út 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
E-mail: tender@infocopy.hu
Telefon: +36 704577207
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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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: 168707151 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás napja: 2022.05.12.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-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:
2022/05/16 (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):

79800000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
79800000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
1014 Budapest, Úri utca 21.
…
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.3) folytatása:
… 1238 Budapest, Forgalmas utca 1.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
1133 Budapest, Váci út 76.
1143 Budapest, Gizella út 51-57.
Nyomtatók, nyomdai eszközök beszerzése és üzemeltetése, valamint a SafeQ rendszer frissítése és támogatása
- ajánlatkérő által használt nyomtatók és nyomdai berendezések (jelenleg üzemben levő összesen 304 db RICOH
és ajánlatkérő tulajdonában levő üzembe helyezhető további 53 db RICOH gyártmányú nyomtató és nyomdai
berendezés, továbbá a szerződés hatálya alatt beszerzésre kerülő további eszközök) üzemeltetése, karbantartása 3
évig
- ajánlatkérő által használt SafeQ 5 rendszer frissítése a legújabb SafeQ 6 rendszerre (153-223 db licenc) 3 év
támogatással
- további 25 db új SafeQ 6 licenc beszerzése 3 év támogatással
- 1 db SWC-75 YSoft SafeQ Job Archiving
- 45 db új YSoft USB Reader 3 MF kártyaolvasó beszerzése
(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: 2022/04/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2025/04/15 (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: 170407151
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Infocopy Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 10352119241
Postai cím: Tatai Út 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
E-mail: tender@infocopy.hu
Telefon: +36 704577207
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
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A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés tárgya kiegészítésre került 1 db SWC-75 YSoft SafeQ Job Archiving tétellel, melynek szállítási
határideje a szerződésmódosítás aláírását követő 3 munkanap.
A szerződés értéke (168 707 151 Ft) 1 700 000 Ft-tal nőtt.
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 szerződésmódosításra a Kbt. 142. § (2) bekezdés b) pontja alapján
került sor.
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: 168707151 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 170407151 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 (9868/2022)
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: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési
és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 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: Buszos személyszállítási szolgáltatások 2020
Hivatkozási szám: EKR001094532020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
60000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Buszos személyszállítási szolgáltatások 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
60000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

Kiegészítő szójegyzék
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A személyszállítást az alábbi 4 különböző, az ajánlatkérő igénye szerint felmerülő – a vezetőn kívüli – férőhelyszám
szerinti gépjármű kategóriában szükséges biztosítani:
1. kategória: 9-19 fő
2. kategória: 20-30 fő
3. kategória: 31-49 fő
4. kategória: 50-54 fő
Az ajánlatkérő a férőhelyek számát ülőhelyekben határozta meg – nem elfogadottak azon ajánlatok, amelyek a
járművekben az állóhelyek számát is figyelembe veszik.
A szolgáltatás célja:
Az ajánlatkérő vállalja, hogy a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központokat (a továbbiakban „Központok”)
működteti, és ennek látogatását lehetővé teszi tanulócsoportok részére országos hatókörben, valamint a
Központok nyári napközis táborában résztvevő gyermekek számára a Központon kívüli programokon való
részvételt biztosítja. Ezenkívül vállalja, hogy a résztvevőket eljuttatja a központokban zajló eseményekre,
rendezvényekre – ilyen rendezvények pl. a tanulmányi versenyek, nyílt napok stb. Az Ajánlatkérő elvárása, hogy
ajánlattevő képes legyen egyszerre, egy időben mindhárom központ szállítási feladatait ellátni. A szállítási
feladatok ellátásánál biztosítani szükséges az azonnali, de legfeljebb 120 percen belüli mentést (az utasok másik
autóbusszal való tovább szállítását) a buszok meghibásodása esetén (részletesebben lásd a kd-ban).
Az iskolai tanév keretében a Központokba érkező tanulócsoportok számára bérelt autóbuszt (személyszállítási
szolgáltatást) biztosít, ahol az igénybe vett busz útvonala az alábbi (az igénybe vétel munkanapon történhet):
• kiállási hely: országos; célállomása: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 95. vagy 4025 Debrecen, Hatvan utca 43., vagy
9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 24., majd vissza a kiállási helyre.
• Egy nap, Budapest és Sopron esetében legfeljebb 50 fő tanuló + 4 fő kísérő szállítását szükséges biztosítani,
Debrecenbe jellemzően legfeljebb 35 fő tanuló +4 fő kísérő.
Az iskolai tanéven kívül a nyári szünetben 4 héten keresztül napközis tábor kerül megszervezésre a Központokban
a 9-14 éves korosztály számára, ahol 1 héten maximum 40 fő gyermek táboroztatása valósul meg Budapesten és
Sopronban, valamint 32 fő gyerek táboroztatása Debrecenben. Számukra a Központokon kívül külsős program
is beépítésre kerül heti legalább 1 alkalommal – 1 napos program keretében – összesen maximum 40 gyermek
és 10 fő kísérő, valamint 32 gyermek + 10 fő kísérő részére. A külső program helyszíne Budapest, illetve KözépMagyarország, valamint Debrecen, illetve az alföldi régió és Sopron valamint a Nyugat-Dunántúl.
Ehhez kapcsolódóan buszos személyszállítási szolgáltatás biztosítása szükséges az ajánlattevő részéről 4 +
4 alkalommal, alkalmanként Budapesten és Sopronban legfeljebb 50 fő, illetve Debrecenben 42 fő részére,
legfeljebb 10 óra/alkalom időtartamra, amelynek kiállási helye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 95. vagy 4025
Debrecen, Hatvan utca 43, vagy 9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 24.
A szerződés időtartama alatt az ajánlatkérő az igények felmerülése alapján egyedi megrendeléseket küld a nyertes
ajánlattevő (a szerződést teljesítő vállalkozó) részére. Az egyedi megrendelések összértéke a szerződés időszaka
alatt nem haladhatja meg a szerződés keretösszegét.
A keretösszeg kimerítésére vállalt indikatív mérték: 70%.
További információ 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: 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
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 075 - 192282
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Buszos személyszállítási szolgáltatások 2020
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/04/08 (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: Obusz Travel Szállítási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75693561
Postai cím: Avar Utca 4
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: obusztravel@upcmail.hu
Telefon: +36 706686847
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: 100000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A II.2.7) pont és a VII.1.5) pont kiegészítéseként „a szerződés időtartama legfeljebb további 12 (tizenkét)
hónappal meghosszabbítható, amennyiben a teljes keretösszeg nem került felhasználásra.”
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: 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:
2022/05/16 (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):

60000000-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60000000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A személyszállítást az alábbi 4 különböző, az ajánlatkérő igénye szerint felmerülő – a vezetőn kívüli – férőhelyszám
szerinti gépjármű kategóriában szükséges biztosítani:
1. kategória: 9-19 fő
2. kategória: 20-30 fő
3. kategória: 31-49 fő
4. kategória: 50-54 fő
Az ajánlatkérő a férőhelyek számát ülőhelyekben határozta meg – nem elfogadottak azon ajánlatok, amelyek a
járművekben az állóhelyek számát is figyelembe veszik.
A szolgáltatás célja:
Az ajánlatkérő vállalja, hogy a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központokat (a továbbiakban „Központok”)
működteti, és ennek látogatását lehetővé teszi tanulócsoportok részére országos hatókörben, valamint a
Központok nyári napközis táborában résztvevő gyermekek számára a Központon kívüli programokon való
részvételt biztosítja. Ezenkívül vállalja, hogy a résztvevőket eljuttatja a központokban zajló eseményekre,
rendezvényekre – ilyen rendezvények pl. a tanulmányi versenyek, nyílt napok stb. Az Ajánlatkérő elvárása, hogy
ajánlattevő képes legyen egyszerre, egy időben mindhárom központ szállítási feladatait ellátni. A szállítási
feladatok ellátásánál biztosítani szükséges az azonnali, de legfeljebb 120 percen belüli mentést (az utasok másik
autóbusszal való tovább szállítását) a buszok meghibásodása esetén (részletesebben lásd a kd-ban).
Az iskolai tanév keretében a Központokba érkező tanulócsoportok számára bérelt autóbuszt (személyszállítási
szolgáltatást) biztosít, ahol az igénybe vett busz útvonala az alábbi (az igénybe vétel munkanapon történhet):
• kiállási hely: országos; célállomása: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 95. vagy 4025 Debrecen, Hatvan utca 43., vagy
9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 24., majd vissza a kiállási helyre.
• Egy nap, Budapest és Sopron esetében legfeljebb 50 fő tanuló + 4 fő kísérő szállítását szükséges biztosítani,
Debrecenbe jellemzően legfeljebb 35 fő tanuló +4 fő kísérő.
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Az iskolai tanéven kívül a nyári szünetben 4 héten keresztül napközis tábor kerül megszervezésre a Központokban
a 9-14 éves korosztály számára, ahol 1 héten maximum 40 fő gyermek táboroztatása valósul meg Budapesten és
Sopronban, valamint 32 fő gyerek táboroztatása Debrecenben. Számukra a Központokon kívül külsős program
is beépítésre kerül heti legalább 1 alkalommal – 1 napos program keretében – összesen maximum 40 gyermek
és 10 fő kísérő, valamint 32 gyermek + 10 fő kísérő részére. A külső program helyszíne Budapest, illetve KözépMagyarország, valamint Debrecen, illetve az alföldi régió és Sopron valamint a Nyugat-Dunántúl.
Ehhez kapcsolódóan buszos személyszállítási szolgáltatás biztosítása szükséges az ajánlattevő részéről 4 +
4 alkalommal, alkalmanként Budapesten és Sopronban legfeljebb 50 fő, illetve Debrecenben 42 fő részére,
legfeljebb 10 óra/alkalom időtartamra, amelynek kiállási helye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 95. vagy 4025
Debrecen, Hatvan utca 43, vagy 9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 24.
A szerződés időtartama alatt az ajánlatkérő az igények felmerülése alapján egyedi megrendeléseket küld a nyertes
ajánlattevő (a szerződést teljesítő vállalkozó) részére. Az egyedi megrendelések összértéke a szerződés időszaka
alatt nem haladhatja meg a szerződés keretösszegét.
A keretösszeg kimerítésére vállalt indikatív mérték: 70%.
További információ 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: 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: 100000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Obusz Travel Szállítási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75693561
Postai cím: Avar Utca 4
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: obusztravel@upcmail.hu
Telefon: +36 706686847
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 Felek a 2021. április 8. napján létrejött vállalkozási keretszerződést 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, é az ellenérték növekedés nem haladja meg az
eredeti szerződés értékének 50%-át. A Szerződés aláírását követően az előre nem látható üzemanyagár
emelkedésre tekintettel vált szükségessé a Szerződés 4.1. pontja szerinti ellenérték módosítása. A
módosítás a keretösszeg értékét nem érinti.
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A Felek a szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti:
2.1.1. 9-19 fős autóbusz km-díja 199,- Ft + áfa, óradíja 4.999,- Ft + áfa;
2.1.2. 20-30 fő autóbusz km-díja 269,- Ft + áfa, óradíja 6.999,- Ft + áfa;
2.1.3. 31-49 fő autóbusz km-díja 279,- Ft + áfa, óradíja 7.499,- Ft + áfa;
2.1.4. 50-54 fő autóbusz km-díja 299,- Ft + áfa, óradíja 7.999,- Ft + áfa.
Módosítás után:
9-19 fős autóbusz km-díja 243,- Ft + ÁFA 9-19 fős autóbusz óradíja 5.382,- Ft + ÁFA
20-30 fős autóbusz km-díja 337,- Ft + ÁFA 20-30 fős autóbusz óradíja 7.766,- Ft + ÁFA
31-49 fős autóbusz km-díja 366,- Ft + ÁFA 31-49 fős autóbusz óradíja 8.262,- Ft + ÁFA
50-54 fős autóbusz km-díja 395,- Ft + ÁFA 50-54 fős autóbusz óradíja 8.860,- Ft + ÁFA
A Felek a Szerződést a következők szerint egészítik ki:
4.10. Vállalkozó amennyiben elektronikus számlát állít ki, akkor azt az eszamla@nmhh.hu elektronikus
levelezési címre küldi meg. Elektronikus számla befogadásához szükséges formai követelmények:
- egy darab e-mailben több számla és melléklet is küldhető
- kötelező számlaformátum PDF (adatfile XML szabadon küldhető)
- a számlának minősített elektronikus aláírással ellátott PDF állománynak kell lennie
- a küldött állomány nem lehet titkosított, jelszóval védett.
A szerződésmódosítás aláírásának a napja: 2022. május 09.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Felek a szerződést a Kbt. 141. § (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, é az ellenérték növekedés nem haladja meg az eredeti szerződés értékének
50%-át.
A szerződés hatálybalépését követően a teljesítés megkezdésétől, 2021.07. 01-től 2022. 03. 31-ig tartó
időtartam alatt a járművek üzemeltetése tekintetében a járműüzemanyag emelkedése jelentősen
meghaladta a Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás és az ajánlattételekor előrelátható
és figyelembe vehető árváltozásokat. Magyarország Kormánya 2021. november 15-étől rendeletben
maximalizálta a kereskedelmi üzemanyagok árát bruttó 480-Ft-ban. 2022. márciusban a személy- és
teherszállító vállalkozások kikerültek a maximált üzemanyagárak hatálya alól, ezeknek a vállalkozásoknak
piaci áron kell az üzemanyagot megvásárolni. Az ajánlattétel időpontjához képest a személyszállításhoz
használt gépjárművek dízel üzemanyagdíj növekménye jelen módosítás aláírásakor meghaladja az eredti
díj kétszeresét, jelen szerződésmódosítás aláírásakor a 2020-as évhez viszonyítottan 214%. A díjemelkedés
a szerződéskötés időpontjában nem volt előrelátható, így Vállalkozó oldalán nem volt tervezhető.
A Vállalkozási Szerződés módosítása megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont rendelkezéseinek, az
alábbiakra tekintettel:
ca) Ajánlatkérő a szerződéskötés időpontjában nem láthatta előre a piaci feltételek megváltoztatását,
valamint az árak tervezettnél magasabb mértékű emelkedését,
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,
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cc) jelen módosítás során a szerződés ellenértéke nem változik.
Az elektronikus számlázásra vonatkozó feltételek rögzítése a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt
feltételeknek megfelel, azaz a módosítás nem lényeges, mert a szerződés módosítása az eredeti
szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 100000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 100000000 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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NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű T (9997/2022)
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: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Törőcsik Tamás
Telefon: +36 709039054
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: OKF 4 épület energetikai felújítása
Hivatkozási szám: EKR000127952020
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: OKF 4 épület energetikai felújítása - Budapest X.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

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: HU11 A teljesítés fő helyszíne: X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és
Katasztrófavédelmi Központi Múzeum, Pest Megye 41804 HRSZ; 1103 Budapest, Martinovics tér 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Jelen közb. elj. tárgya a „Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai” című,
KEHOP-5.2.2/16-2017-00113 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő KDban részletezettek szerint.
A projekt a X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és Katasztrófavédelmi Központi Múzeum, Pest Megye
41804 HRSZ; 1103 Budapest, Martinovics tér 12. épülete(i)t érinti.
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 is.
Szükséges a tetőfödém hőszigetelést is megoldani. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem
megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását is.
Beépítésre kell kerülniük korszerű lapradiátoroknak is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 545,59 m2
Tetőfödém szigetelése kapcsolódó munkáival
Tetőfödém szigetelése 1471 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 1840,79 m2
Nem elszámolható felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenységek:
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 2db Qn=105kW/db
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 104 db
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte
fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai).
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. rend. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre,személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, ajánlatadó felelőssége a
mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
(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: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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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-5.2.2-16-2017-00113
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 245 - 643227
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: OKF 4 épület energetikai felújítása - Budapest X.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/12/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Prím Építő Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37748986
Postai cím: Illés Utca 17. fszt.2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
E-mail: primepito@primepito.hu
Telefon: +36 12990065
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12990066
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: 247604070 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:
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Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat a Kbt. 148.
§ szerint.
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:
2022/05/16 (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:

45300000-0

Kiegészítő szójegyzék

45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és
Katasztrófavédelmi Központi Múzeum, Pest Megye 41804 HRSZ; 1103 Budapest, Martinovics tér 12.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közb. elj. tárgya a „Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai” című,
KEHOP-5.2.2/16-2017-00113 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő KDban részletezettek szerint.
A projekt a X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és Katasztrófavédelmi Központi Múzeum, Pest Megye
41804 HRSZ; 1103 Budapest, Martinovics tér 12. épülete(i)t érinti.
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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 is.
Szükséges a tetőfödém hőszigetelést is megoldani. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem
megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását is.
Beépítésre kell kerülniük korszerű lapradiátoroknak is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 545,59 m2
Tetőfödém szigetelése kapcsolódó munkáival
Tetőfödém szigetelése 1471 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 1840,79 m2
Nem elszámolható felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenységek:
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 2db Qn=105kW/db
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 104 db
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte
fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai).
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. rend. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre,személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, ajánlatadó felelőssége a
mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
(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: 9 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: 247604070
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Prím Építő Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37748986
Postai cím: Illés Utca 17. fszt.2.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
E-mail: primepito@primepito.hu
Telefon: +36 12990065
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12990066
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):
Kivitelező rajta kívül álló okokból arra kényszerült, hogy pénzforgalmi szolgáltatóját megváltoztassa.
Fentiekre figyelemmel Felek a 2021. december 3. napján aláírt Kivitelezési szerződésüket közös
megegyezéssel a következők szerint módosították 2022. május 11. napján:
Kivitelező bankszámlaszáma 14100165-58753549-02000006-ról Oberbank Magyarország AG
18400010-03461188-90100016-ra módosult.
A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint:
” A (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 (részvételre jelentkezőkön) kívül más
ajánlattevők (részvételre jelentkezők) 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.
Jelen szerződésmódosítás a Kbt. fent hivatkozott rendelkezései alapján nem minősül lényeges
módosításnak, tekintettel arra, hogy a módosításban foglaltak nem határoznak meg az eredeti szerződéses
feltételektől lényegesen eltérő feltételeket, azok csupán technikai jellegű módosításokra terjednek ki.
Az alapszerződésnek jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak
hatályban.
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: technikai kitöltés, lásd a VII.2.1) pont tartalmát
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: 247604070 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 247604070 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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Országos Kórházi Főigazgatóság (9860/2022)
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 Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22462134
Postai cím: Diós árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ÁEEK - Nyugat (1) kivitelezési eljárások 4 részben
Hivatkozási szám: EKR000404392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 4.rész PTE Gyermekgyógyászati Klinika
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2
45262700-8
45300000-0
45313100-5

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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45315100-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika 7623 Pécs, József
Attila út 7. Hrsz 4114
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A projekt keretében megvalósításra kerül egy 3 szintes lapostetős épület illetve 1 db felvonó.
A jogerős építési engedély és a kivitelezési dokumentáció rendelkezésre áll.
Az épület adatai:
Cím: Pécs József Attila u. 7. sz. HRSZ:4114
Az épület egészségügyi intézmény.
A tervezett épület 3 szintes (földszint, 1. emelet, 2. emelet) gerenda ráccsal összefogott monolit vasbeton
cölöpalapozásra állított monolit vasbeton vázas épület lapos tetővel.
A földszinten a látogatók a recepcióhoz és hozzá tartozó váróba érkeznek, itt két vizsgáló fogadja az ambuláns
betegeket, valamint további orvosi és pszichológusi szobák látják el a járóbeteg szakrendelést. A földszinten
található a központi látogatói szociális blokk és a személyzeti szociális egység valamint a hőközpont is.
Az épület fő funkcionális egysége az 1. emeleten elhelyezkedő 25 ágyas beteg részleg, amely alapterületét
tekintve a legnagyobb kiterjedésű, továbbá átjárást biztosít a meglévő szomszédos épületben.
A 2. emeleten helyezkedik el a nagyobb alapterületű csoportos foglalkoztató és 25 fős tárgyaló. A szint további
területein orvosi és pszichológusi szobák vannak, a csatlakozó kiszolgáló helyiségekkel. Az emelettel egy szintbe
lévő lapostetőt, járható terasztetőként terveztük, amely jó időben csoportos foglakozások tartására is alkalmas
lehet.
Az épület tervezett nettó alapterületei:
- földszint 273,13 m2 (21,51 m2 hőközpont területét tartalmazza)
- 1. emelet 417,59 m2
- 2. emelet 277,90 m2
mindösszesen: 968,62 m2
A projekthez kapcsolódó kivitelezési tevékenységek:
Az építési munkaterület előkészítése
- a tervezett épület helyén álló könnyűszerkezetes épület bontása, (kiviteli dokumentációban szerepel)
- távfűtő vezeték kiváltása (PÉTÁV kivitelezésében)
Az épület kivitelezése
Építészet, statika
- mélyalapozási endszer készítése változó átmérőjű (60-40 cm) és változó mélységű (-7,70 illetve -8,20 m) fúrt
cölöpökkel és talpgerenda ráccsal
- monolitvasbeton szerkezetek készítése (vasalt aljzat, pillérváz, gerenda, födém, merevítő falak, lépcső, liftakna)
- talajnedvesség elleni bitumenes szigetelés készítése
- kitöltő falazatok készítése PROTHERM 38 vázkerámia falazattal
- válaszfalszerkezetek építése 2x2 réteg gipszkarton, ásványgyapot szigeteléssel
- homlokzati és beltéri nyílászárók beépítése
- külső fal hőszigetelése
- kültéri homlokzati burkolati rendszer beépítése
- lapostető hő és hangszigetelése valamint csapadékvíz elleni szigetelése
- felületképzések
- hideg (mázas kerámia) és meleg ( pvc) padlóburkolatok
Elektromosság
- elektromos energia ellátás és világítási rendszer kiépítése
- érintésvédelmi és villámvédelmi rendszerek kiépítése
- aggregátor és aggregátoros hálózat beépítése
Felvonó
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- 1 db személyszállító felvonó beépítése
személyfelvonó, teherbírás: 1275 kg, Szintek száma: 3, beszállóhelyek száma: 3, vezethetőség: mindenki által,
vezérlés módja: le-fel irányba gyűjtő,
Gyengeáram
- tűzjelző rendszer, RWA rendszer, strukturált hálózat, beléptető rendszer, CCTV és CATV rendszer, épület
hangosítása, akadálymentesítés, vizuál technika kiépítése
Épületgépészet és közműépítés
- vízellátás- csatornázás, hűtés –fűtés VRF rendszerrel, szellőzés szerelése, csapadék víz elvezetés, szikkasztó építés
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását 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) bekezdésének figyelembe vételével készítette.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések
kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A
megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú
gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
(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: 420
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: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
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 034 - 079112
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: 4.rész PTE Gyermekgyógyászati Klinika
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
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V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 688466454 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás aláírásának időpontja: 2022.05.06.
Az eredeti tervek a lépéshanggátlást nem tartalmazták A tervező a szerződéskötést követően a
megváltozott előírásokra tervmódosítást készített, mely szerint az esztrich alá kerülő szigetelést az
eredeti egy réteg 50 mm EPS helyett két rétegben: azaz egy lépésálló és egy lépéshang szigetelő réteggel
szükséges kialakítani.
Felek megállapodnak az alábbiakban: A pótmunka értéke nettó 844.390 Ft, mely XIX. Gazdaságújraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet „Fejezeti általános tartalék” előirányzatból kerül kifizetésre.
Nővérpult zárhatóvá tétele
A COVID 19 járvány során szerzett tapasztalatok alapján egészségvédelmi szempontból szükségessé
vált az épület terveit a megváltozott körülmények miatt felülvizsgálni. Ez alapján többek között
elkerülhetetlenné vált a nővérpult fokozott elszeparálása a betegforgalmi területektől. Az előzőek miatt
az eredeti tervekhez képest az 1. emeleten a 117 Nővérpult megnevezésű helyiség zárhatóvá tétele vált
indokolttá.
Tervező a módosított terveket elkészítette.
Az eredeti tervtől, jóváhagyott engedélytől eltérő magasabb műszaki tartalmat a COVID-19 harmadik
hulláma miatt bekövetkezett, a járványügyi tapasztalatokra alapozott épületekkel szembeni magasabb
igények okozták, mert a pandémia kezelése során felül kellett bírálni a megvalósítható védelmi
intézkedéseket annak érdekében, hogy megfelelő biztonsággal működtetni lehessen az épületet járvány
időszakban is.
A COVID-19 járványügyi kezeléséből adódó megváltozott igények a szerződéskötést követően merültek
fel, ezért sem az Építtető, sem a Vállalkozó számára nem voltak előre láthatóak.
Felek megállapodnak az alábbiakban: A pótmunka értéke nettó 946.193 Ft, mely XIX. Gazdaságújraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet „Fejezeti általános tartalék” előirányzatból kerül kifizetésre.
Csapadékvizelvezetés változása
A szerződéses kiviteli tervek szerinti szikkasztással történő csapadékvíz elvezetés helyett a városi közmű
csapadékcsatorna hálózatra történő rákötéssel történne a csapadékvíz elvezetés, telken és telken kivüli
közműépítési munkákkal, nagyméretű csillapítótartályok és szivattyúk beépítésével.
A pótmunka ajánlatban megadott mennyiségek megfelelnek a tervmódosításnak, illetve az egységárak
megfelelnek a szerződéses/ajánlati egységáraknak és/vagy a jelenlegi piaci áraknak.
Az eredeti tervtől, eltérő műszaki tartalmat magasabb talajvízszint, illetve a szivárgási problémák okozták.
A szivárgó műtárgy építésének megkezdésekor a kiásott munkagödörben feltűnően magas vízállás volt
tapasztalható, ezért felülvizsgálatra került, hogy az eredetileg betervezett szivárgó megfelelően fog-e
működni.
A csapadékcsatorna hálózatotkezelő és üzemeltető gazdasági társaság szakvéleménye és javaslata
alapján megállapítást nyert, hogy az eredeti kiviteli tervdokumentációban szereplő műszaki megoldás
a rendeltetésszerű használatot a magas talajvízszint mellett nem biztosítja, ezért olyan műszaki
megvalósítás szükséges, amely ilyen mértékű talajvízszint mellett is képes folyamatosan biztosítani a
csapadékvíz megfelelő pufferelését és elvezetését az üzemeltető előírásainak megfelelően.
A magas talajvíszint a kivitelezés során vált ismertté, az a tervezési szakban, illetve a közbeszerzési eljárás
sorná lefolytatot helyszíni bejárás alatt nem volt megállapítható.A magasabb talajvízszint, illetve a
szivárgási problémák és kockázatok a szerződéskötést követően merültek fel, ezért sem a Megrendelő,
sem a Vállalkozó számára nem voltak előre láthatóak.
A Megrendelő által kért műszaki változtatás (pótmunka) miatti többlet időigény: jelen szerződésmódosítás
hatálybelépésétől számított 84 nap.
Felek megállapodnak az alábbiakban: A pótmunka értéke nettó 26.898.298 Ft, mely XIX. Gazdaságújraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet „Fejezeti általános tartalék” előirányzatból kerül kifizetésre.
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A felmerült pótmunkák összege (az elmaradó tételek levonásával) összesen nettó 33 345 988 Ft, melyből
nettó 3 244 592,- Ft fedezetét a szerződéses tartalékkeret biztosítja; a fennmaradó nettó 30 101 396,- Ft
fedezetét a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet „Fejezeti általános tartalék” előirányzat
biztosítja. A tartalékkeretből fel nem használt összeg nettó 31.178.731 Ft.
A Szerződés V.2. pontja szerint EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú „Gyermek és
ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése” c. Projekt vonatkozásában a teljesítési véghatáridő 2022.01.03. napja, mely a fentebb
részletezettek alapján nem tartható, ezért szükséges a teljesítési határidőt a pótmunka elvégzése
érdekében, jelen szerződésmódosítás hatálybalépését követő 84 nappal meghosszabbítani.
7. Az I.7. pont szerinti érték- és határidőmódosítás vonatkozásában, Felek jelen közös megállapodással
módosítják a szerződés IV.1., és V.2. pontját a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésre tekintettel, 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
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.
(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. 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.
Az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú „Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és
mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” c. Projekt tekintetében a
Kbt. fent hivatkozott rendelkezéseivel összefüggésben Felek rögzítik, hogy a felmerülő pótmunkák
teljesítést hátráltató hatását Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre a
közbeszerzési eljárás előkészítése során, illetve a szerződés megkötésének időpontjában. Jelen módosítás
nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg az
eredeti szerződés értékének 15%-át. A határidőmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdései arra
tekintettel, hogy a határidőmódosítás közvetlenül összefügg az I.7. ponttal.
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:
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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:
2022/05/16 (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):

45262690-4
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45262700-8
45300000-0
45313100-5
45315100-9
45350000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika 7623 Pécs, József
Attila út 7. Hrsz 4114
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt keretében megvalósításra kerül egy 3 szintes lapostetős épület illetve 1 db felvonó.
A jogerős építési engedély és a kivitelezési dokumentáció rendelkezésre áll.
Az épület adatai:
Cím: Pécs József Attila u. 7. sz. HRSZ:4114
Az épület egészségügyi intézmény.
A tervezett épület 3 szintes (földszint, 1. emelet, 2. emelet) gerenda ráccsal összefogott monolit vasbeton
cölöpalapozásra állított monolit vasbeton vázas épület lapos tetővel.
A földszinten a látogatók a recepcióhoz és hozzá tartozó váróba érkeznek, itt két vizsgáló fogadja az ambuláns
betegeket, valamint további orvosi és pszichológusi szobák látják el a járóbeteg szakrendelést. A földszinten
található a központi látogatói szociális blokk és a személyzeti szociális egység valamint a hőközpont is.
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Az épület fő funkcionális egysége az 1. emeleten elhelyezkedő 25 ágyas beteg részleg, amely alapterületét
tekintve a legnagyobb kiterjedésű, továbbá átjárást biztosít a meglévő szomszédos épületben.
A 2. emeleten helyezkedik el a nagyobb alapterületű csoportos foglalkoztató és 25 fős tárgyaló. A szint további
területein orvosi és pszichológusi szobák vannak, a csatlakozó kiszolgáló helyiségekkel. Az emelettel egy szintbe
lévő lapostetőt, járható terasztetőként terveztük, amely jó időben csoportos foglakozások tartására is alkalmas
lehet.
Az épület tervezett nettó alapterületei:
- földszint 273,13 m2 (21,51 m2 hőközpont területét tartalmazza)
- 1. emelet 417,59 m2
- 2. emelet 277,90 m2
mindösszesen: 968,62 m2
A projekthez kapcsolódó kivitelezési tevékenységek:
Az építési munkaterület előkészítése
- a tervezett épület helyén álló könnyűszerkezetes épület bontása, (kiviteli dokumentációban szerepel)
- távfűtő vezeték kiváltása (PÉTÁV kivitelezésében)
Az épület kivitelezése
Építészet, statika
- mélyalapozási endszer készítése változó átmérőjű (60-40 cm) és változó mélységű (-7,70 illetve -8,20 m) fúrt
cölöpökkel és talpgerenda ráccsal
- monolitvasbeton szerkezetek készítése (vasalt aljzat, pillérváz, gerenda, födém, merevítő falak, lépcső, liftakna)
- talajnedvesség elleni bitumenes szigetelés készítése
- kitöltő falazatok készítése PROTHERM 38 vázkerámia falazattal
- válaszfalszerkezetek építése 2x2 réteg gipszkarton, ásványgyapot szigeteléssel
- homlokzati és beltéri nyílászárók beépítése
- külső fal hőszigetelése
- kültéri homlokzati burkolati rendszer beépítése
- lapostető hő és hangszigetelése valamint csapadékvíz elleni szigetelése
- felületképzések
- hideg (mázas kerámia) és meleg ( pvc) padlóburkolatok
Elektromosság
- elektromos energia ellátás és világítási rendszer kiépítése
- érintésvédelmi és villámvédelmi rendszerek kiépítése
- aggregátor és aggregátoros hálózat beépítése
Felvonó
- 1 db személyszállító felvonó beépítése
személyfelvonó, teherbírás: 1275 kg, Szintek száma: 3, beszállóhelyek száma: 3, vezethetőség: mindenki által,
vezérlés módja: le-fel irányba gyűjtő,
Gyengeáram
- tűzjelző rendszer, RWA rendszer, strukturált hálózat, beléptető rendszer, CCTV és CATV rendszer, épület
hangosítása, akadálymentesítés, vizuál technika kiépítése
Épületgépészet és közműépítés
- vízellátás- csatornázás, hűtés –fűtés VRF rendszerrel, szellőzés szerelése, csapadék víz elvezetés, szikkasztó építés
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását 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) bekezdésének figyelembe vételével készítette.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések
kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A
megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú
gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
(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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/05/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/07/29 (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: 718567850
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/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):
Vállalkozót a jelen Szerződésben vállalt tevékenységekért az alábbi díjazás illeti meg: 718.567.850 Ft +
ÁFA, azaz hétszáztizennyolcmillió-ötszázhatvanhétezer-nyolcszázötven Forint plusz általános forgalmi
adó.
A szerződés finanszírozása EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú, „Gyermek és ifjúságpszichiátriai,
addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” c. projekt
forrásaiból történik, illetve az EMMI 2022. március 10-én kelt, 0000836-187/2017/ iktatószámú
tájékoztatása alapján hazai forrásból az alábbi megbontás szerint:
- nettó 688.466.454 Ft + Áfa, az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú, „Gyermek és
ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése” tárgyú projekt forrásaiból,
- nettó 30 101 396 Ft + Áfa, a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet „Fejezeti általános
tartalék” előirányzatból kerül finanszírozásra.
A Szerződés végösszegét Felek a jelen IV.1. pont szerinti vállalkozói díj és nettó 34.423.323 Ft, azaz
harmincnégymillió-négyszázhuszonháromezer-háromszázhuszonhárom Ft tartalékkeret (továbbiakban
Tartalékkeret) összegében határozzák meg. A tartalékkeretből nettó 3.244.592 Ft felhasználásra került.
V.2. A Szerződés szerinti feladatok teljesítési véghatárideje a szerződés 1. számú módosítás
hatálybelépésének időpontjától számított 84 nap.
Tekintettel arra, hogy a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Hatóság a követelményeket a szerződéskötést
követően határozta meg, ezért sem a Megrendelő sem a Vállalkozó nem láthatta a tervkészítés, az
ajánlatadás és a szerződéskötés időszakában.
Felek megállapodnak az alábbiakban: A pótmunka értéke nettó 2.683.504 Ft, mely a tartalékkeretből kerül
kifizetésre.
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A Covid-19 kapcsán és egyéb nem befolyásolható világpiaci események miatt az építőipart sújtó sokrétű
nyersanyag és alapanyaghiány miatt felmerült szaniter, szerelvény és pipere pontosítások
A Covid-19 kapcsán és egyéb nem befolyásolható világpiaci események miatt az építőipart sújtó sokrétű
nyersanyag és alapanyaghiány lépett fel, ezért csak részben beszerezhetők egyes különleges termékek. A
projekt sikeres teljesítése érdekében a szaniterek, szerelvények és piperék esetén pontosításra kerültek a
felhasználó, építtető, tervező, műszaki ellenőrök és kivitelező részvételével, a szükséges termékek műszaki
tartalma.
Jelen javaslatban kerül elszámolásra a Covid-19 miatt az 1. emeleten zárhatóvá tervezett nővérpult
pótlólagos mosdójának kiépítése.
A projekt megvalósíthatósága érdekében olyan megfelelő termékek kerültek kiválasztásra, amik minden
szempontból megfelelőek és határidőre beszerezhetők.
Tervező a módosított terveket elkészítette, és tekintettel arra, hogy a módosított termékek olcsóbbak,
mint az eredetileg betervezett különleges szaniterek, ezért a gazdasági egyensúly megtartása érdekében a
megtakarítás mértékével csökkentendő a Vállalkozónak járó ellenérték.
Felek megállapodnak az alábbiakban: A pótmunkák miatt elmaradó tételek keletkeztek. A pótmunka és az
elmaradó munkák különbsége nettó -4.445.020 Ft.
Gipszkarton falak mennyezetig építése
A tervező az építész terveken módosította a gipszkarton falak kialakítását, hogy az eredeti tervekkel
ellentétben a fal nem az álmennyezet fölött 10 cm-ig tartson, hanem minden fal esetében a váz és a
gipszkarton burkolat is födémszintig kerüljön megépítésre.
A módosított műszaki tartalomra tervező tervmódosítást készített, tekintettel arra, hogy a pandémia miatt
megnövekedtek a követelmények, melyek az épület belső tereinek az elválasztására is hatással vannak.
A fenti műszaki megoldás a tervezett építmény rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges.
Az eredeti tervtől magasabb/ több műszaki tartalom a pandémiás helyzet miatti magasabb
követelmények okozták, és ezen követelményszint emelkedést sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem
láthatta a tervkészítés, az ajánlatadás és a szerződéskötés időszakában.
Felek megállapodnak az alábbiakban: A pótmunka értéke nettó 492.498 Ft, mely XIX. Gazdaságújraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet „Fejezeti általános tartalék” előirányzatból kerül kifizetésre.
Gipszkarton szaniterfalak vastagítása
A tervező az építész terveken módosította a gipszkarton falak kialakítását, hogy az eredeti tervekben
szereplő CW/UA50-es profilokkal tervezett falszerkezet helyett, a módosított tervek szerinti szakaszokon a
falakat CW/UA75 profilvázzal készüljenek.
A módosított műszaki tartalomra tervező tervmódosítást készített, tekintettel arra, hogy a pandémia miatt
a kórházban magasabbak a biztonsági elvárások.
A fenti műszaki megoldás a tervezett építmény rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges.
Az eredeti tervtől magasabb/ több műszaki tartalom a pandémiás helyzet miatti magasabb
követelmények okozták, és ezen követelményszint emelkedést sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem
láthatta a tervkészítés, az ajánlatadás és a szerződéskötés időszakában.
Felek megállapodnak az alábbiakban: A pótmunka értéke nettó 920.017 Ft, mely XIX. Gazdaságújraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet „Fejezeti általános tartalék” előirányzatból kerül kifizetésre.
Lépésálló és lépéshang szigetelés beépítése
Az emeletközi födémek padlórétegrendjébe eredetileg 50 mm-es EPS szigetelés került betervezésre.
A gyermekpszichiátriai fekvőbeteg ellátás során az orvos-szakmai vezetésnek, illetve az üzemeltetőnek
is felül kellet vizsgálnia a hangszigeteléssel szemben támasztott elvárásokat. Ezért a tervekben
megfogalmazott műszaki követelményektől eltérő, a használat során esetlegesen fellépő fokozott
akusztikai igénybevétel miatt a megnövekedett lépéshang elleni szigetelés követelményeit is ki kell
elégíteni. A betegellátás során lényeges és alapvető szempont, figyelembe véve a betegjogokat is, hogy az
egyes kezelésre szolgáló helyiségekből, kórtermekből ne szűrődjenek ki a hangok, zajok, beszélgetések.
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: 2. Felek 2020. február 7. napján, PTE/8307-1/2020 ikt.sz. Vállalkozási szerződést (a
továbbiakban: Szerződés) kötöttek kivitelezési munkálatok elvégzésére a PTE Gyermekgyógyászati Klinika
épületében.
3. Felek a Szerződés I.3. pontjában rögzítették, hogy a Szerződés megkötésekor még nem állt
rendelkezésre teljes mértékben a Projekt költségvetésében a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó fedezet,
valamint a Projekt fizikai zárásának időtartama a Szerződés szerinti teljesítési véghatáridőnél korábbi,
ezért a Ptk. 6:116.§ (1) bekezdése alapján Felek a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként
kikötötték a teljes fedezet rendelkezésre állását, és a Projekt fizikai zárása idejének meghosszabbítását
(együttes feltételek). A Szerződésben ezen feltételek teljesülésére a Szerződés megkötésétől számított 6
(hat) hónapot határoztak meg.
4. Megrendelő a meghatározott időn belül, 2020. november 9. napján értesítette Vállalkozót, hogy
a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet a rendelkezésére áll, valamint a Támogatási
Szerződésben rögzített projekt fizikai zárás összhangban áll a szerződés véghatáridejével.
5. A fentiek szerint, a Szerződés I.3. pontja alapján Megrendelő Vállalkozó felé történő 2020. november 9.
napján megtett értesítésével a Szerződés aznap hatályba lépett.
6. A Szerződés időtartama, a Szerződéses feladatok teljesítésének véghatárideje a Szerződés V.2. pontja
alapján a Szerződés hatályba lépésének időpontjától számítottan 420 naptári nap, azaz 2022. január 3.
7. Megrendelő 2021.03.22. – 2021.11.24. között az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú, „Gyermek
és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése” c. projekt keretében a Felek között létrejött vállalkozási szerződés, a vonatkozó jogszabályok,
illetve a műszaki ellenőr által jóváhagyott tételes pótmunka ajánlat és vonatkozó tervdokumentáció
alapján pótmunkák elvégzésére kérte fel a Vállalkozót, az alábbiak szerint:
Meglévő épület mellett épülő vasbeton fal bennmaradó zsaluzata
Az épület kiviteli terveiben az É-i oldali a meglévő épület melletti vasbetonfal kivitelezését a Szerződés
alapját jelentő kiviteli tervben a Tervező a jelenleg működő pszichiátria meglévő falát tervezte
zsaluzatként felhasználni.
A földszinti födém megépítését követően lehetőség nyílott a falazat külső oldalon történő feltárására
és megbontására, ezért a Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetve óvatosságból ellenőrizte a meglévő
épület falazatát. A feltárás alapján kiderült, hogy az eredeti elképzelések szerinti a meglévő épületfalának
zsaluzatként történő felhasználása statikai szempontból nem kivitelezhető, mert a tárgyi falon nem került
kialakításra a födémek síkjában a fal merevségét is biztosító vasbeton koszorú. Megjegyzendő, hogy az
épület életkorából, és szerkezetéből adódóan azzal lehetett kalkulálni, hogy a födém síkjában a vasbeton
koszorút megépítették, tehát a tervező számára sem volt előrelátható ez a hiányosság.
A feltárások után a meglévő épületszerkezet előre nem látható, nem ismert állapota miatt a statikus
tervező ellenőrizte a meglévő épület állékonyságát és megállapította, hogy az eredtileg tervezett
megoldás veszélyeztetné a meglévő működő gyermekellátó épület állékonyságát.
A statikus tervező a meglévő falazat felhasználása helyett acél HEA tartókkal megerősített bent maradó
zsaluzatra módosította a zsaluzás módját igazodva az épület tényleges szerkezetéhez, annak érdekében,
hogy a meglévő működő épület falazata az igénybevételt el tudja viselni.
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A fenti műszaki megoldás a meglévő csatlakozó épület rendeltetésszerű és biztonságos használathoz
elengedhetetlen.
Felek megállapodnak az alábbiakban: A pótmunka értéke nettó 2.151.921 Ft, mely a tartalékkeretből kerül
kifizetésre.
Garázssornál előkerült alaptestek bontása
Megrendelő a meglévő épülettől északra a parkoló és a terezett csapadékvíz kezelők helyén található
épületet korábban elbonttatta.
Kivitelező feladata az épületek helyén parkoló építése. Az építés előkészítése során megállapította, hogy
a térfelszín alatt további épületszerkezetek találhatók, melyek vélhetően még korábban a területen
elhelyezkedő nem ismert épületek a föld felszíne alatt lévő szerkezetei. Kivitelező a szerkezetek elbontása
nélkül a parkolót illetve a tervezett szikkasztót, csapadékvíz kezelőt nem tudja megépíteni, mert
akadályozza a parkoló alatti rétegek kivitelezését illetve a csapadékvíz kezelő műtárgyak megépítését.
A Megrendelő a megvalósíthatóság érdekében felkérte a Vállalkozót az ismeretlen eredetű alaptestek
bontására.
A fenti műszaki megoldás a tervezett építmény rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges.
Felek megállapodnak az alábbiakban: A pótmunka értéke nettó 2.854.187 Ft, mely a tartalékkeretből kerül
kifizetésre.
Lépcsőház, földszinti közlekedő hő- és füstelvezető nyílászárói
Az eredetileg tervezett műszaki megoldás szerint homlokzatonként, vagy csak frisslevegő utánpótló
nyílás, vagy csak hő-és füstelvezető nyílás lett volna kialakítva.
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Hatósággal a kivitelezés során a Tűzvédelmi Tervező az előírásoknak
megfelelően egyeztetést folytatott a létesítmény hő- és füstelvezetésével kapcsolatban.
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Hatóság nem fogadta el a tervezett műszaki megoldást (mindkét
homlokzaton a szükséges mérettel kell biztosítani a légutánpótlást és a hő- és füstelvezetést), mert az
eredetileg tervezett megoldás már nem felel meg a jelenlegi előírásoknak elvárásoknak, ezért a kiviteli
tervek módosítását írta elő.
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal az egyeztetés megtörtént, a Tervező a módosított
tervdokumentációt elkészítette.
Az eredeti tervtől, jóváhagyott engedélytől eltérő magasabb műszaki tartalmat a tűzvédelmi hatóság
követelményeinek megváltozása okozta.
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: 688466454 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 718567850 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 (9953/2022)
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: Kovalcsik Annamária
Telefon: +36 304520582
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://semmelweis.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE Neurológiai Klinika ép. felújítás tervezése
Hivatkozási szám: EKR000708212020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: SE Neurológiai Klinika ép. felújítás tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1083 Budapest, Korányi Sándor utca 2. (Külső Klinikai Tömb)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytat le a „Neurológiai Klinika – Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
épületének felújítási munkáihoz kapcsolódó tervezés” tárgyban generáltervezési munkák, a tervezési előkészítő
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munkálatok, a vázlattervek, tervezési egységekre bontottan az építési engedélyezési tervdokumentációk, kiviteli
tervdokumentációk valamint egyéb tervezési feladatok (így különösen az épület építészeti, statikai és műszaki
állapotfelmérése, valamint a szükséges engedélyek beszerzése és kivitelező kiválasztásában való közreműködés)
tárgyában.
A megvalósítás helyszíne: 1082 Budapest, Balassa u. 6. (Külső Klinikai Tömb) Budapest belterület hrsz. 36177/1
Az épület nettó alapterülete: 10509 m2
Tervezési Feladatok az alábbiak szerint:
- régi 142 méter hosszú függőfolyosó felújítása
- nettó 9560 m2 bontás
- ereszcsatornák, csapadékvíz elvezetés felújítása 1860 m
- strangok, alapvezetékek cseréje nettó 9.560 m2
- nettó 9.560 m2 padlóburkolat cseréje
- nettó 9.560 m2 festés
- 450 m külső alapcsatorna és közművek kiépítése földbe
- 5 db liftek cseréje
- tűzjelző rendszer kiépítése az épületben
- füstjelző rendszer kialakítása
- Homlokzat tisztítása, rekonstrukciója 11.560m2
- 4 ágyas kórtermek kialakítása saját vizesblokkal
Az épület műemlék, és nyilvántartott műemléki érték
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 280
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 098 - 257854
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SE Neurológiai Klinika ép. felújítás tervezése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/05/14 (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
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
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E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu
Telefon: +36 302486210
Internetcím(ek): (URL) www.mgepitesz.hu
Fax: +36 12003450
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: 228000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás időpontja: 2022. május 10.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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:
2022/05/16 (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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VII.1.2) További CPV-kód(ok):
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71320000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1083 Budapest, Korányi Sándor utca 2. (Külső Klinikai Tömb)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytat le a „Neurológiai Klinika – Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
épületének felújítási munkáihoz kapcsolódó tervezés” tárgyban generáltervezési munkák, a tervezési előkészítő
munkálatok, a vázlattervek, tervezési egységekre bontottan az építési engedélyezési tervdokumentációk, kiviteli
tervdokumentációk valamint egyéb tervezési feladatok (így különösen az épület építészeti, statikai és műszaki
állapotfelmérése, valamint a szükséges engedélyek beszerzése és kivitelező kiválasztásában való közreműködés)
tárgyában.
A megvalósítás helyszíne: 1082 Budapest, Balassa u. 6. (Külső Klinikai Tömb) Budapest belterület hrsz. 36177/1
Az épület nettó alapterülete: 10509 m2
Tervezési Feladatok az alábbiak szerint:
- régi 142 méter hosszú függőfolyosó felújítása
- nettó 9560 m2 bontás
- ereszcsatornák, csapadékvíz elvezetés felújítása 1860 m
- strangok, alapvezetékek cseréje nettó 9.560 m2
- nettó 9.560 m2 padlóburkolat cseréje
- nettó 9.560 m2 festés
- 450 m külső alapcsatorna és közművek kiépítése földbe
- 5 db liftek cseréje
- tűzjelző rendszer kiépítése az épületben
- füstjelző rendszer kialakítása
- Homlokzat tisztítása, rekonstrukciója 11.560m2
- 4 ágyas kórtermek kialakítása saját vizesblokkal
Az épület műemlék, és nyilvántartott műemléki érték
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 280
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: 228000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

489

E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu
Telefon: +36 302486210
Internetcím(ek): (URL) www.mgepitesz.hu
Fax: +36 12003450
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):
2.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5.1. pontját a következőképpen módosítják:
„5.1. A Tervező a Szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő részére az alábbi főbb
részteljesítési szakaszokban végzi, figyelemmel a 19. pontban foglaltakra is:
TELJESÍTÉSI SZAKASZ MUNKAFOLYAMAT RÉSZHATÁRIDŐ
A1 munkarész Felmérési és Vázlatterv beadása A jelen Szerződés hatályba lépését követően számított 45
naptári nap.
A2 munkarész Megrendelői nyilatkozat alapján, A1 munkarészhez tartozó tervdokumentáció
felhasználásával, figyelembevételével Vázlatterv és Végleges Tervezési Program elkészítése A Megrendelői
nyilatkozat kiadásának napjától számított 30 naptári napon belül
B1 munkarész Bontási és engedélyezési tervdokumentáció A Vázlatterv és a Végleges Tervezési Program
elfogadását követően számított 75 naptári nap
B2 munkarész Engedélykérelem benyújtása A Bontási és engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő
általi jóváhagyását követő 7 naptári napon belül.
B3 munkarész Kiviteli tervek A jogerős építési engedélytől számított 90 naptári nap.
B4 munkarész Közreműködés a kivitelező kiválasztásában Az eredményes (köz)beszerzési eljárásban a
Jogorvoslati Eljárás lezárultáig.
C1 munkarész Használatbavételi eljárásban való közreműködés A Beruházás kivitelezésének átadásátvételi eljárásának hiánymentes lezárásától számított 42 naptári nap.
2.2. Felek egybehangzóan úgy döntenek, hogy a Szerződés 3.1. pontjának harmadik bekezdését - a
részteljesítési szakaszokat és a hozzájuk rendelt tervezői díjrészleteket taglaló táblázatot - az alábbiak
szerint változtatják meg:
„A Tervezési Díj az alábbi részteljesítés szakaszok tekintetében a következőképpen alakul:
RÉSZTELJESÍTÉSI SZAKASZ MEGNEVEZÉSE
A VONATKOZÓ TERVEZÉSI DÍJRÉSZLET
A1 munkarész: Felmérési és Vázlatterv beadása Tervezési Díj 10%-a
A2 munkarész: Megrendelői nyilatkozat alapján, A1 munkarészhez tartozó tervdokumentáció
felhasználásával, figyelembevételével Vázlatterv és Végleges Tervezési Program elkészítése Tervezési Díj
5%-a
B1 munkarész: Bontási (ha szükséges) és engedélyezési tervdokumentáció leszállítása Tervezési Díj 30%-a
B2 munkarész: Engedélykérelem benyújtása, engedélyezési eljárásban való tervezői közreműködés, építési
engedély határozat Tervezési Díj 5%-a
B3 munkarész: Kiviteli tervek leszállítása Tervezési Díj 50%-a
2.3. A Felek a Szerződés 3. számú mellékletét a következő tartalommal módosítják:
3. SZÁMÚ MELLÉKLET
TELJESÍTÉSI SZAKASZOK ÉS FIZETÉSI ÜTEMEZÉS
EGYES TELJESÍTÉSI SZAKASZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZÁMLÁK TELJESÍTÉSI SZAKASZ MEGNEVEZÉSE
A TERVEZÉSI DÍJ VONATKOZÓ RÉSZE FIZETÉSI HATÁRIDŐ
1. Részszámla A1 munkarész: Felmérési és Vázlatterv beadása
A Tervezési Díj 10%-a Teljesítés igazolását követően a számla kézhezvételétől számított 30 nap.
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2.Részszámla Megrendelői nyilatkozat alapján, A1 munkarészhez tartozó tervdokumentáció
felhasználásával, figyelembevételével Vázlatterv és Végleges Tervezési Program elkészítése A Tervezési Díj
5%-a Teljesítés igazolását követően a számla kézhezvételétől számított 30 nap.
3. Részszámla B1 munkarész: Bontási (ha szükséges) és engedélyezési tervdokumentáció leszállítása
Tervezési Díj 30%-a Teljesítés igazolását követően a számla kézhezvételétől számított 30 nap.
4. Résszámla B2 munkarész: Engedélykérelem benyújtása, engedélyezési eljárásban való tervezői
közreműködés, építési engedély határozat Tervezési Díj 5%-a Teljesítés igazolását követően a számla
kézhezvételétől számított 30 nap.
Végszámla B3 munkarész: Kiviteli
tervek leszállítása Tervezési Díj 50%-a Teljesítés igazolását követően a számla kézhezvételétől számított 30
nap.
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: 1.3. Tervező az A1 munkarészéhez tartozó Felmérési és Vázlatterveket a
Szerződésben meghatározott határidőben 2021. december 27-én benyújtotta. A tervvéleményezés és
tervjavíttatás szakasza lezárult, a tervdokumentáció jelen állapotában jóváhagyásra felterjeszthető.
1.4. Megrendelő 2022. április hó 28. napján akadályközlést jelentett be Tervező felé, miszerint a
„Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt” keretében a Külső Klinikai Tömb klinikai épületeinek felújítását célzó
tervezések további folytatásának feltétele az egész Külső Klinikai Tömbre vonatkozóan egészségügyi
szolgáltatások elhelyezésére előzetes építészeti tervek (ún. „Masterplan terv”) készíttetése és
elfogadtatása, valamint az előzetes településképi véleményezési eljárás során elhangzott miniszteri
észrevételek teljesítése.
1.5. Az előzetes építészeti tervek készítésére vonatkozóan Megrendelő 2022.02.17. napján szerződést
kötött, mely alapján az első munkarész, építészeti koncepcióterv elkészítésének határideje 2022.04.19.
1.6. Tekintettel arra, hogy az 1.4. és 1.5. pontban megjelölt előzetes építészeti tervezés hatással van a
Szerződés A1 munkarészéhez kapcsolódó részteljesítési és pénzügyi ütemezésre, a teljesítésigazolás
kiadására is, ezért szerződésmódosítás szükséges mind a feladatok, a teljesítési határidők és a kifizethető
vételárrészek tekintetében.
1.7. Az előzetes építészeti tervek ismeretének birtokában fogja Megrendelő a Tervezőt tájékoztatni arra
vonatkozóan, hogy a Tervező milyen koncepció szerint haladjon tovább a 2021.05.14. napján megkötött
tervezési szerződés teljesítésével kapcsolatosan. A fentiek miatt Tervezőnek további időtartamot
szükséges biztosítani ahhoz, hogy a megváltozott megrendelői elképzeléseknek megfelelően a szükséges
dokumentumokat frissíteni, módosítani tudja, amennyiben ez szükséges.
1.8. A Szerződés további teljesítése az akadályközlés feloldását követően a jelen szerződésmódosítás
rendelkező részében foglaltak szerint történik:
1.9. A Kbt. 141. § (4) bekezdése értelmében 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 szerint:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
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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.
A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az Megrendelő kellő gondossággal eljárva
nem láthatott előre, illetve a szerződés általános jellege nem változik, így a Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés
c) pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják (a
továbbiakban: Szerződésmódosítás).
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: 228000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 228000000 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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Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (9709/2022)
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: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15342744204
Postai cím: Juhász Gyula Utca 1.
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Megyeriné Pénzes Mária
Telefon: +36 66515528
E-mail: human@mezobereny.hu
Fax: +36 66515536
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.human.mezobereny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle élelmiszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001613562021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tőkehús, sertés, marha és vad
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15110000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5650 Mezőberény, Petőfi S. út 14.
5650 Mezőberény, Puskin u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Szállítási szerződés az alábbiak szerint:
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5. Tőkehús, sertés, marha és vad 13 670 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 következőket: telített zsírsav-, zsír-, energia- fehérje-, szénhidráttartalom.
(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: 2022/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/02/28 (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 - 115206
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Tőkehús, sertés, marha és vad
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/25 (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: 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
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63483248
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
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V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 15719500 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Szállító (nyertes ajánlattevő) egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
A szerződés módosítás aláírásának napja: 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.§-ában
meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (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):

15800000-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
15110000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5650 Mezőberény, Petőfi S. út 14.
5650 Mezőberény, Puskin u. 11.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási szerződés az alábbiak szerint:
5. Tőkehús, sertés, marha és vad 13 670 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 következőket: telített zsírsav-, zsír-, energia- fehérje-, szénhidráttartalom.
(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: 2022/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/02/28 (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: 18077425
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
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 3. pontjának első tagmondata eredeti szöveg:
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Az ellenszolgáltatás összege 15.719.500,-Ft + ÁFA a szerződés teljes időtartamára,
A szerződés 3. pontjának első tagmondata módosított szöveg:
Az ellenszolgáltatás összege 18.077.425,-Ft + ÁFA a szerződés teljes időtartamára,
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: Szerződő felek az 1. pontban meghatározott szerződés 3. pontjának első
tagmondatát 2022. május 1. napi hatállyal az ajánlati ár vonatkozásában a Kbt. 141. § (4) bekezdés c)
pontja alapján közös megegyezéssel módosítják, ugyanis a szerződéskötést követően beállott, előre nem
látható körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
Felek rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A szerződésmódosítás indoka:
Az ajánlat összeállításakor 2022. januárjában nem lehetett kalkulálni az Ukrajnában jelenleg zajló
háborús helyzettel, valamint ennek Európára és hazánkra gyakorolt hatásaival, amely csak a háború
kitörését követően több, mint 1 hónappal éreztette hatását. Az elmúlt 2 hónapban az orosz-ukrán háború
kitörése, az infláció nagymértékű emelkedése, a takarmányárak eszkalálódása olyan világgazdasági
körülmények, amelyeket a szállító társaság nem láthatott előre az árak megajánlása, kalkulálása során.
A magyarországi élősertés-felvásárlási ár 2022. február 10. és március 16. között 54 %-kal emelkedett. A
húsáruk ilyen mértékben történő drágulása a szerződéskötés óta bekövetkezett rendkívüli világgazdasági
következmények okán nem volt előre látható, nem volt előre tervezhető. A szerződés további teljesítése a
szállító társaság gazdasági működését veszélyezteti, hosszabb távon ellehetetleníti.
Ezen indokok miatt szükséges az ajánlati ár módosítása (emelése) a szerződésben.
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: 15719500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 18077425 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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Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (7891/2022)
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: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720395251
Postai cím: Batthyány Utca 14
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pincés Noémi
Telefon: +36 203266710
E-mail: pincesn@bacs.police.hu
Fax: +36 76513332
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) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000463872022/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/EKR000463872022/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
x 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:
Szennyvízszippantás elszállítás csatornatisztítás
Hivatkozási szám: EKR000463872022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

499

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90410000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bácsbokod Határrendészeti Kirendeltség (6453 Bácsbokod, Borsódi út 39-41. Hrsz: 1475/22):
Szennyvízszippantás 1.200 m3, elszállítás 1.200 m3, Bácska Helikopterbázis (6453 Bácsbokod, Külterület
Hrsz: 1471/3): Szennyvízszippantás 440 m3 és elszállítás 440 m3, Bácsalmás Közúti Határátkelőhely
(6435 Kunbaja, Külterület Hrsz.: 0175/42): Szennyvízszippantás 700 m3 és elszállítás 700 m3, Kiskunhalas
Rendőrkapitányság (6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.): Szennyvízszippantás 50 m3, elszállítás 50 m3 és
csatornatisztítás 320 fm, Bácsszentgyörgy Közúti Határátkelőhely (6511 Bácsszentgyörgy 016/17 hrsz.):
Szennyvízszippantás 250 m3 és elszállítás 250 m3, Kiskunmajsa Üdülő (6120 Kiskunmajsa, Csillag u. 20.):
Szennyvízszippantás 480 m3 és elszállítás 480 m3.
II.1.5) Becsült érték:
7058888 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Bácsbokod Határrendészeti Kirendeltség
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90410000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6453 Bácsbokod, Borsódi út.39-41. Hrsz: 1475/22
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szennyvízszippantás 1.200 m3, elszállítás 1.200 m3.
(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 Kiszállási idő (a riasztástól a kiérkezésig eltelt órák száma) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (szennyvízszippantás és elszállítás összesen, Ft/m3) /
Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1506718 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés a Kbt. 141. § (2) bek.
b) pontjában foglaltak alapján egy hónappal
meghosszabbítható.
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
II.2.1) Elnevezés:
Bácska Helikopterbázis
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90410000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6453 Bácsbokod, Külterület Hrsz: 1471/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szennyvízszippantás 440 m3 és elszállítás 440 m3.
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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
x Minőségi szempont – 1 Kiszállási idő (a riasztástól a kiérkezésig eltelt órák száma) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (szennyvízszippantás és elszállítás összesen, Ft/m3) /
Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 464280 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés a Kbt. 141. § (2) bek.
b) pontjában foglaltak alapján egy hónappal
meghosszabbítható.
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
II.2.1) Elnevezés:
Bácsalmás Közúti Határátkelőhely
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90410000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6435 Kunbaja, Külterület Hrsz.: 0175/42
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szennyvízszippantás 700 m3 és elszállítás 700 m3.
(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 Kiszállási idő (a riasztástól a kiérkezésig eltelt órák száma) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (szennyvízszippantás és elszállítás összesen, Ft/m3) /
Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1225790 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés a Kbt. 141. § (2) bek.
b) pontjában foglaltak alapján egy hónappal
meghosszabbítható.
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
II.2.1) Elnevezés:
Kiskunhalas Rendőrkapitányság
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90410000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szennyvízszippantás 50 m3, elszállítás 50 m3 és csatornatisztítás 320 fm.
(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 Kiszállási idő (a riasztástól a kiérkezésig eltelt órák száma) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ár (szippantás elszáll. csatornatiszt össz.) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 2739380 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés a Kbt. 141. § (2) bek.
b) pontjában foglaltak alapján egy hónappal
meghosszabbítható.
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
II.2.1) Elnevezés:
Bácsszentgyörgy Közúti Határátkelőhely
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90410000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6511 Bácsszentgyörgy 016/17 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szennyvízszippantás 250 m3 és elszállítás 250 m3.
(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 Kiszállási idő (a riasztástól a kiérkezésig eltelt órák száma) 30
Költség szempont –

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

504

x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (szennyvízszippantás és elszállítás összesen, Ft/m3) /
Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 455520 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés a Kbt. 141. § (2) bek.
b) pontjában foglaltak alapján egy hónappal
meghosszabbítható.
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
II.2.1) Elnevezés:
Kiskunmajsa Üdülő
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90410000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6120 Kiskunmajsa, Csillag u. 20.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szennyvízszippantás 480 m3 és elszállítás 480 m3.
(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 Kiszállási idő (a riasztástól a kiérkezésig eltelt órák száma) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (szennyvízszippantás és elszállítás összesen, Ft/m3) /
Súlyszám: 70
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II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 667200 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés a Kbt. 141. § (2) bek.
b) pontjában foglaltak alapján egy hónappal
meghosszabbítható.
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, alvállalkozó, alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdéseiben meghatározott
kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Megkövetelt igazolási mód: 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésére figyelemmel az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok
fenn nem állása tekintetében a Kbt. 114 § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
egyszerű nyilatkozatát benyújtani, amelyben nyilatkozik arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt
kizáró okok hatálya alá, valamint ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára
vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10 § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Kormányrendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló
elektronikus nyilvántartásokból is. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az
érintett gazdasági szereplő vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha a
321/2015. (X.30) Kormányrendelet 17 § (1) bekezdésének második mondatában írt feltételek fennállnak
a kizáró okok igazolása tekintetében. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartamáért az ajánlattevő felel. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
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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. (321/2015 (X.30.) Korm. rend. 1. § (7) bekezdés) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására benyújtandó igazolások: további igazolás benyújtása nem szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 1., 2., 3.,
4., 5., 6. ajánlati részek vonatkozásában: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik jelen ajánlattételi
felhívásban megjelölt tevékenység elvégzéséhez szükséges hatósági, engedélyes működést alátámasztó
érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel: 1995. évi LVII. tv 1. melléklete szerint, 455/2013. (XI. 29.)
Kormányrendelet szerint.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 1., 2., 3., 4., 5., 6. ajánlati részek
vonatkozásában: Igazolás módja: engedély, határozat, nyilvántartásba-vétel igazolása hatóság által
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód: 1., 2., 3., 4., 5., 6. ajánlati részek vonatkozásában:
Ajánlatban benyújtandó adatok és igazolások:
1. A gazdasági szereplő az ajánlatban köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatát
benyújtani, amelyben a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésének
második mondatában írt feltételek fennállnak az alkalmasság igazolása tekintetében. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
2. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg [Kbt. 65. § (7) bekezdés], meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi
felhívás vonatkozó pontjának és az ajánlati rész megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
3. Ha 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. 114.
§ (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot, amelyben a gazdasági
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni.
4. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, e szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi
felhívásban előírt saját nyilatkozatok: az ajánlatkérő nem írja elő további nyilatkozatok benyújtását, kivéve
azon igazolásokat, amelyeket a gazdasági szereplő saját nyilatkozatával igazolhat.
Műszaki és szakmai alkalmasság igazolására csatolandó:
1-6. ajánlati részek vonatkozásában:
1.Tevékenység megnevezése: Szennyvízszippantás és szállítás szolgáltatás
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1/A. Szennyvízteleppel kötött beszállítói szerződés (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. j) pont)
1/B. Szippantó gépjármű műszaki leírása, használati jog igazolása (adás-vételi szerződés, könyvelési
bizonylat, tárgyi eszköz karton, bérleti szerződés), szakhatósági ellenőrzési megfelelő minősítésű
jegyzőkönyv szakvélemény (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. i) pont).
1/C. Minimum egy szippantókezelői bizonyítvány (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. f) pont)
1/D. Nyilatkozat a tevékenység folytatásának időtartamáról (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. f)
pont)
1/E. Érvényes környezetvédelmi hatósági engedély (1995. évi LVII. tv. 1. sz. melléklete szerint, 455/2013.
(XI.29.) Korm. rend. szerint) (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. g) pont)
4. ajánlati rész vonatkozásában az 1-6. részeknél megjelölteken felül továbbá:
1. Tevékenység megnevezése: csatornatisztítás szolgáltatás
1/A. Professzionális magasnyomású csatornatisztító eszköz műszaki leírása, használati jog igazolása (adásvételi, könyvelési bizonylat, bérleti szerződés), szakhatósági ellenőrzési megfelelő minősítésű jegyzőkönyv
(321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. i) pont)
1/B. Nyilatkozat a tevékenység folytatásának időtartamáról (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. f)
pont)
1/C. A teljesítésben résztvevő személyek közül minimum egy csatornatisztító gépkezelő bizonyítvány
(321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. f) pont).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Műszaki és szakmai alkalmasság (Kbt. 65. § (1) b)): Alkalmatlan
az ajánlattevő, ha nem rendelkezik jelen ajánlattételi felhívásban megjelölt tevékenység elvégzéséhez
szükséges:
1-6. ajánlati részek vonatkozásában:
1.Tevékenység megnevezése: Szennyvízszippantás és szállítás szolgáltatás
1/A. Bács-Kiskun megye illetékességi területén lévő szennyvízteleppel kötött beszállítói szerződés megléte
(321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. j) pont)
1/B. Összesen minimum 15 m3 tartállyal rendelkező szippantó tehergépjármű, szakhatóság által
ellenőrizve figyelemmel a 2/2016. (I. 5.) NGM rendeletben foglaltakra is (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. §
(3) bek. i) pont).
1/C. A teljesítésben résztvevő személyek közül legalább 1 fő szippantógépkezelő képesítéssel rendelkezik
(321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. f) pont).
1/D. 1 éves szakmai tapasztalat szippantó gépkezelő tevékenységi körben (321/2015. (X.30.) Korm. rend.
21. § (3) bek. f) pont)
1/E. Érvényes környezetvédelmi hatósági engedély (1995. évi LVII. tv. 1. sz. melléklete szerint, 455/2013.
(XI.29.) Korm. rend. szerint) (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. g) pont)
4. ajánlati rész vonatkozásában az 1-6. részeknél megjelölteken felül továbbá:
1. Tevékenység megnevezése: csatornatisztítás szolgáltatás
1/A. Professzionális magasnyomású csatornatisztító eszköz megléte (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3)
bek. i) pont)
1/B. 1 éves szakmai tapasztalat csatornatisztító tevékenységi körben (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3)
bek. f) pont)
1/C. A teljesítésben résztvevő személyek közül legalább 1 fő csatornatisztító gép kezelő képesítéssel
rendelkezik (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. f) pont).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Továbbá lásd a Közbeszerzési dokumentumok között szereplő „Műszaki és szakmai alkalmasság (Kbt. 65. §
(1) b))” dokumentumban.
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
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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 védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§): A nyertes ajánlattevő késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel
érintett napokra vonatkozóan a késedelemmel érintett megrendelő mennyiségének megfelelő napi, a
szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (nettó Szolgáltatói díj = a késedelmes hónapot megelőző hónap
nettó számlázott értéke) 1 %-a mértéknek megfelelő összegű kötbért köt ki. A kötbér maximumának
értéke : 20%.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő nem fizet előleget. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésére tekintettel a minőségileg
kifogástalan teljesítés elismeréséről vagy megtagadásáról legkésőbb a teljesítéstől számított 15 napon
belül írásban köteles nyilatkozni. A szolgáltatás megrendelése megrendelőn, teljesítése a megrendelőhöz
igazodó munkalapon történik. A munkalap ajánlatkérő általi aláírása a teljesítés elfogadását jelenti. A
szolgáltatói díj (szerződéses ár) a teljesítés teljeskörű, kifogásmentes átadás-átvételét követően, az aláírt
teljesítési igazolás ( munkalap) alapján kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározottak szerint, a kézhezvételtől számított 30 napos határidőben havonta kerül megfizetésre.
A számlázás havonta történik, a 24 hónapra tett ajánlat tekintetében 24 havi részszámlázás lehetséges.
Késedelmes teljesítés esetén a Ptk 6:155 §-a szerinti késedelmi kamat érvényesíthető. A szolgáltatás
pénzügyi teljesítése során a 2007. évi CL számú törvény az irányadó, figyelemmel a Kbt. 27/A §-ban
foglaltakra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében
[Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdése].
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(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
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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: 2022/06/09 (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: 30 (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: Az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályiról szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15.§ - 17.§-ban foglaltaknak megfelelően.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 68.
§-ában, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rend.
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
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
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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:
Kbt. 76.§ (2) bekezdés c.) pontja szerinti legjobb ár/értékarány. Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemek
értékelését a fordított arányosítás módszerével hajtja végre.
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: Az ajánlatok értékelésének módszere az 1., 2., 3., 4., 5., 6. részek vonatkozásában: Az
ajánlatok értékelési szempontja: Kbt.
76.§ (2) bekezdés c.) pontja szerinti legjobb ár-érték arány, figyelemmel a Kbt. 76.§ (5) bekezdésére is. Ajánlatkérő
a nettó
forintban megadott ajánlati árat értékeli. A módszer(ek) meghatározása, amellyel az értékelés meghatározásra
kerül: Az
ajánlatok teljesítési helyenként, mint ajánlati részenként kerülnek összehasonlításra. Az ajánlatkérő a legjobb árérték arányt
megjelenítő szempontokra vonatkozó szabályok figyelembevételével az értékelést a Közbeszerzési Hatóság KÉ
2020. ÉVI 60. szám; 2020. március 25. hatályos útmutatója alapján végzi. Az ajánlatok értékelésére vonatkozó
adatokat a Közbeszerzési dokumentumokban található „Az ajánlatok
értékelésére vonatkozó információk” elnevezésű dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő az ajánlati árat 70, a
kiszállási időt 30
súlyszámmal értékeli. A kiszállási idő megajánlható minimum értéke 2 óra, amelyet Ajánlatkérő 100 ponttal,
maximum értéke 24
óra, amelyet 0 ponttal értékel. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát
az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan [Kbt. 66. § (2) bekezdés]. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni a) a
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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. Az
ajánlatban az ajánlattevőnek arról is nyilatkozni kell, hogyha nem vesz igénybe alvállalkozót. Ajánlatkérő kizárja
gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, mind közös
ajánlattevők tekintetében [Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdése]. Alvállalkozó igénybevétele esetén ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy
az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját
teljesítésének arányát.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban be kell nyújtani a közös ajánlattevők között a közös ajánlattételre
létrejött, cégszerűen aláírt együttműködési megállapodást/szerződést, melyben meg kell jelölniük a Kbt. 35. § (2)
bekezdése szerinti képviselőt valamint a szerződés teljesítésének és a szerződéses ellenérték kifizetésének közös
ajánlattevők közötti megosztását. Benyújtandó továbbá az együttműködési megállapodás/szerződés aláíróinak
cégaláírási címpéldánya, vagy aláírás-mintája is. A megállapodásnak/szerződésnek az ajánlat benyújtásának
napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága
nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó
feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő,
továbbá a nevesített alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők képviseletére
(cégjegyzésére) jogosult személyeknek a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási címpéldányát,
v. aláírás-mintáját. Amennyiben az előzőekben felsorolt személy(ek) a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére más személy(eke)t képviseleti joggal ruháznak fel, a vonatkozó teljes bizonyító erejű
magánokirati formában elkészített meghatalmazást is csatolni szükséges. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok
ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k), ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a
www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon nem érhető el,
akkor az ajánlatba csatolandó az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az
ajánlattételi határidő
lejártánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata. Folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó végrehajtási rendeletei vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.
Az ajánlat benyújtására és az ajánlattételre vonatkozó további előírások, valamint a közbeszerzés tárgyára
vonatkozó műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumokban találhatók ("AF VI.3.9. További információk" és "Az
ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk" elnevezésű dokumentumok).
Az ajánlathoz csatolandó továbbá a - NAV adatbázisból is letölthető - köztartozásmentességről szóló igazolás,
figyelemmel a Kbt. 62. § (1) b) pontjára.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Bajai Szent Rókus Kórház (9909/2022)
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: Bajai Szent Rókus Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15336282203
Postai cím: Rókus Utca 10
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Gábor
Telefon: +36 204215726
E-mail: tanacsadas@koncsar.hu
Fax: +36 204215726
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bajakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bajakorhaz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001298082021/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/EKR001298082021/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
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:
Kötszerek beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR001298082021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

514

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141100-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kötszer és sebellátási termékek beszerzése 29 részben a Bajai Szent Rókus Kórház részére
1. rész: Szigetkötszerek, 2. rész: Sebzáró csíkok, 3. rész: Sebfedő hálók, 4. rész: Hidrogélek, 5. rész:
Habkötszerek, 6. rész: Alginát alapú kötszer, 7. rész: Filmkötszerek, 8. rész: Szilikon bevonatú polimer
kötszerek, 9. rész: Mull végben, 10. rész: Mull lapok, 11. rész: Vágott és szegett mull pólyák, 12. rész: Hasi
törlők, 13. rész: Hasi törlők 2, 14. rész: Gömbtörlők, 15. rész: Rugalmas pólyák, 16. rész: Trikócsőpólyák, 17.
rész: Gipsz alábélelők, 18. rész: Gipsz pólyák, 19. rész: Gipszcsík, 20. rész: Vatta, 21. rész: Rag- és sebtapasz,
22. rész: Kötésrögzítők, 23. rész: Kötésrögzítő pólyák, 24. rész: Hálós csőkötszer, 25. rész: Sebpárna, 26. rész:
Törlőtupfer, 27. rész: Szemészeti szempogácsa, 28. rész: Sebfedőlap, 29. rész: Kanül rögzítők i.v.
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:
Szigetkötszerek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 1. rész:
Szigetkötszerek: 380 db
Szigetkötszer 2: 3700 db
Szigetkötszer 3: 7100 db.
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
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II.2.1) Elnevezés:
Sebzáró csíkok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 2. rész:
Sebzáró csíkok: 280 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Sebfedő hálók
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 3. rész:
Sebfedő hálók: 28 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

518

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Hidrogélek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 4. rész
Hidrogélek 1: 20 db
Hidrogélek 2: 10 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
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vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Habkötszerek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 5. rész
Habkötszerek 1: 18 db
Habkötszerek 2: 10 db
Habkötszerek 3: 45 db
Habkötszerek 4: 30 db
Habkötszerek 5: 7 db
Habkötszerek 6: 10 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (Ft) / 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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Alginát alapú kötszer
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 6. rész
Alginát alapú kötszer 1: 230 db
Alginát alapú kötszer 2: 10 db
Alginált alapú kötszer 3: 15 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal kötelezettséget.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

521

(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 összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Filmkötszer
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 7. rész
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Filmkötszerek 1: 210 db
Filmkötszerek 2: 780 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Szilikon bevonatú polimer kötszer
Rész száma: 8
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 8. rész
Szilikon bevonatú polimer kötszer: 290 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Mull végben
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 8. rész
Mull végben: 3 csomag
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Mull lapok
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 10. rész
Mull lapok 1: 140 db
Mull lapok 2: 840 db
Mull lapok 3: 84 000 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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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
II.2.1) Elnevezés:
Vágott és szegett mullpólya
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 10. rész
Vágott mullpólya 1: 3360 db
Vágott mullpólya 2: 7560 db
Szegett mull pólya: 210 db
Szegett mull pólya 2: 630 db
Szegett mull pólya 3: 350 db
Szegett mull pólya 4: 630 db
Szegett mull pólya 5: 490 db
Szegett mull pólya 6: 280 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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(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 igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Hasi törlők
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 11. rész
Hasi törlők 1: 8820 db
Hasi törlők 2: 42840 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Hasi törlők 2
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 13. rész
Hasi törlők: 980 db
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Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Gömbtörlők
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 14. rész
Gömbtörlők: 75600 db
Gömbtörlők 2: 3850 db
Gömbtörlők 3: 30 000 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
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 igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Rugalmas pólyák
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 15. rész
Rugalmas pólyák 1: 1020 db
Rugalmas pólyák 2: 4230 db
Rugalmas pólyák 3: 1790 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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 igen
Opciók leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a nyertes
ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal meghosszabbítani, amennyiben a
szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem vette igénybe. A szerződés a szerződéses
maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három) hónappal hosszabbítható meg. A
meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen szerződésben foglalt változatlan
feltételek mellett a termékeket leszállítani.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Trikócsőpólyák
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 16. rész
Trikócsőpólya 1: 3 db
Trikócsőpólya 2: 45 db
Trikócsőpólya 3: 60 db
Trikócsőpólya 4: 50 db
Trikócsőpólya 5: 6 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Gipsz alábélelők
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 17. rész
Gipsz alábélelők 1: 440 db
Gipsz alábélelők 2: 600 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
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x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Gipsz pólyák
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 18. rész
Gipsz pólyák 1: 1370 db
Gipsz pólyák 2: 1700 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
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Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Gipszcsík
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Kötszerek beszerzése 19. rész
Gipszcsík: 90 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Vatták
Rész száma: 20
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 20. rész
Kevert vatta: 820 g
Papír vatta: 1200 g
Vérvételi vatta lap: 11000 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

538

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Ragtapasz és sebtapasz
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 21. rész
Ragtapasz 1: 890 db
Ragtapasz 2: 2000 db
Sebtapasz: 350 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Kötésrögzítő
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 22. rész
Kötésrögzítők 1: 800 db
Kötésrögzítők 2: 200 db
Kötésrögzítők 3: 305 db
Kötésrögzítők 4: 175 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
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A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Kötésrögzítő pólya
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 23. rész
Kötésrögzítő pólyák 1: 360 db
Kötésrögzítő pólyák 2: 120 db
Kötésrögzítő pólyák 3: 420 db
Kötésrögzítő pólyák 4: 11350 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
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x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Hálós csőkötszer
Rész száma: 24
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 24. rész
Hálós csőkötszer 1: 100 db
Hálós csőkötszer 2: 10 db
Hálós csőkötszer 3: 10 db
Hálós csőkötszer 4: 170 db
Hálós csőkötszer 5: 45 db
Hálós csőkötszer 6: 65 db
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Hálós csőkötszer 7: 75 db
Hálós csőkötszer 8: 50 db
Hálós csőkötszer 9: 20 db
Hálós csőkötszer 10: 10 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
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Sebpárna
Rész száma: 25
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 25. rész
Sebpárna 1: 350 db
Sebpárna 1: 1020 db
Sebpárna 3: 650 db
Sebpárna 4: 1500 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Törlőtupfer
Rész száma: 26
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 26. rész
Törlőtupfer: 650 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Szemészeti szempogácsa
Rész száma: 27
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 27. rész
Szemészeti szempogácsa: 1750 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
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vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Sebfedőlap
Rész száma: 28
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 28. rész
Sebfedőlap 1: 4600 db
Sebfedőlap 2: 2900 db
Sebfedőlap 3: 9940 db
Sebfedőlap 4: 40460 db
Sebfedőlap 5: 29470 db
Sebfedőlap 6: 40 db
Sebfedőlap 7: 100 db
Sebfedőlap 8: 80 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
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x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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
II.2.1) Elnevezés:
Kanül rögzítők
Rész száma: 29
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház, 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kötszerek beszerzése 29. rész
Kanül rögzítők: 3100 db
Ajánlattevők csak a teljes mennyiségre tehetnek ajánlatot. A műszaki paramétereket a műszaki leírás
(excel táblázat) tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pont szerinti mennyiségből felfelé 30%-al eltérjen a szerződés
teljesítése alatt.
Ajánlatkérő a felhívásban rögzített alap mennyiség 75%-ára vállal lehívására vállal kötelezettséget.
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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 összár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát 30 nappal megelőzően a
nyertes ajánlattevővel írásban közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést – a további rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – legfeljebb 3 (három) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a szerződés mennyiségét a szerződés időtartama alatt nem
vette igénybe. A szerződés a szerződéses maximális mennyiség elfogyasztásáig, de legfeljebb 3 (három)
hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbított időtartam alatt a nyertes ajánlattevő köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett a termékeket leszállítani.
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 (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő
sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok állnak fenn, továbbá Ajánlatkérő a
Kbt. 74. § (1) bek. a) pontja alapján kizárja az eljárásból azon
ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel
szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén
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minden ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt. 114. § (2) bekezdése, ill. a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját
az alábbiak szerint kell igazolnia:
Mind Magyarországon letelepedett, mind nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében:
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 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,
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
2) Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani arról, hogy vonatkozásukban nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok.
3) Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
4) Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges
csatolni.
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) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés i) pontja és a 24.§ (3) bekezdése alapján ajánlatában csatolja az általa megajánlott termékekre
vonatkozóan a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.
17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration) ÉS - ha az
orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján szükséges –
bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési
tanúsítványt, amely szerint az orvostechnikai eszköz megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben
vagy az orvostechnikai eszközökről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendeletében
meghatározott alapvető követelményeknek.
M.2.) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített,
legjelentősebb, beszerzés tárgya szerinti gyártására/szállításaira vonatkozó igazolás/referencianyilatkozat
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi tartalommal:
- az elvégzett szállítás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági
feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,
- a szállítás mennyisége,
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap pontossággal);
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége;
- a szerződést kötő másik fél;
- kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Valamennyi rész tekintetében: Alkalmas az ajánlattevő a
szerződés teljesítésére, ha az általa megajánlott termék rendelkezik a 16/2012. (II. 6.) Korm. r. 9. § (2) bek.,
valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM
rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal (EC Comformity Declaration) ÉS - ha az
orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján szükséges –
bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési
tanúsítvánnyal, amely szerint az orvostechnikai eszköz megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben vagy
az orvostechnikai eszközökről szóló Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2017/745 rendeletében meghatározott alapvető követelményeknek.
M2.) Valamennyi rész tekintetében: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon (3 éven) belül teljesített, de legfeljebb 6 éven (72
hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, az alábbiak szerinti termékek gyártására és/vagy
szállítására vonatkozó referenciával:
1.rész: legalább 3000 db szigetkötszer
2. rész: legalább 100 sebzáró csík
3. rész: legalább 10 db sebfedő háló
4. rész: legalább 10 db hidrogél
5. rész: legalább 40 db habkötszer
6. rész: legalább 100 db alginát alapú kötszer
7. rész: legalább 500 db filmkötszer
8. rész: legalább 100 db szilikon bevonatú polimer kötszer
9. rész: legalább 1 db mull végben
10. rész: legalább 40.000 db mull lap
11. rész: legalább 5.000 db mull pólya
12. rész: legalább 20.000 db hasi törlő
13. rész: legalább 400 db hasi törlő
14. rész: legalább 30000 db gömbtörlő
15. rész: legalább 1500 db rugalmas pólya
16. rész: legalább 30 db trikócsőpólya
17. rész: legalább 500 db gipsz alábélelő
18. rész: legalább 1200 db gipsz pólya
19. rész: legalább 40 db gipszcsík
20. rész: legalább 4000 db vatta lap
21. rész: legalább 500 db seb és/vagy ragtapasz
22. rész: legalább 700 db kötésrögzítő
23. rész: legalább 5000 db kötésrögzítő pólya
24. rész: legalább 200 db hálós csőkötszer
25. rész: legalább 800 db sebpárna
26. rész: legalább 200 db törlőtupfer
27. rész: legalább 700 db szemészeti szempogácsa
28. rész: legalább 20.000 db sebfedőlap
29. rész: legalább 500 db kanül rögzítő
Az alkalmassági minimumkövetelményt az ajánlattevők több referenciával is igazolhatják.
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
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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 védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész tekintetében:
A késedelmi kötbér mértéke nettó szerződéses ellenérték 1,5 %-a/nap, max. a nettó szerződéses ellenérték
9%-a
A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés nettó ellenértékének 20%-a.
A meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó szerződéses ellenérték 2 0 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos, részletes leírását a szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében: Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítés igazolást követően, havonta
kiállított számla alapján – a Kbt. 135. § (3) – a számla kézhezvételét követően 60 napos átutalással
történik az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § –ban leírtak szerint. Alkalmazandó a Kbt.135.§. (1) és (5)-(6)
bekezdése és a Ptk 6:130. § (3) bekezdése. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlat és az elszámolás
pénzneme magyar forint (HUF). Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamat
érvényesek. Az ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó fizetési feltételeket, és a szerződést biztosító
mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg 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 szerződésben meghatározottaknak megfelelően.
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
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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: 2022/06/07 (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: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/06/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt.-ben és a kapcsolódó Korm. rendeletben
foglaltaknak megfelelően.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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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:
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.)Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint
ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az M/1. M/2, alkalmassági
minimumkövetelményeket szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés
követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a
szerződés teljesítésérevaló alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.
2.) A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során ajánlatkérő a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak
szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös ajánlattevőktől is megköveteli.
3.) Jelen ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben az
eljárás megindításakor hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm.rendelet és a hatályos Ptk. előírásai irányadóak.
4.) A beszerzendő áru bármely elemének, paraméterének tekintetében bármely név, konkrét megjelölés – akár
a felhívásban, akár a dokumentációban, akár a kiegészítésekben – a termék jellegének egyértelmű és pontos
meghatározása érdekében történt, és minden esetben a „vagy azzal egyenértékű" kitétel a termék neve mellett
irányadó. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlatban Ajánlattevő feladata. Az igazolásnak alkalmasnak kell
lennie arra, hogy abból Ajánlatkérő kétséget kizáró módon meg tudja állapítani az egyenértékűséget. Minden
további vizsgálat nélkül
érvénytelen az ajánlat, amely akár részben akár egészben nem felel meg ajánlatkérő ezen
elvárásának.
5.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
6) Ajánlatkérő szakmai ajánlat benyújtását írja elő, amely tartalmazza a közbeszerzési dokumentum
részét képező nyilatkozatot (dokumentáció melléklet), műszaki és ártáblázatot (amelyben fel kell tüntetni
a megajánlott termék gyártóját, a megajánlott termék kód vagy referencia számát, nyilatkoznia kell, hogy
a megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek - kiadott excel
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dokumentum) és a megajánlott termékre vonatkozó műszaki leírást/termékleírást/műszaki dokumentációt/
termékdokumentációt magyar nyelven, amelyből egyértelműen ki kell derülnie, hogy a termékek megfelelnek
a műszaki leírásban foglalt követelményeknek. Ajánlatkérő rögzíti, hogy fenti dokumentumokat a Kbt. 71. § (8)
bekezdése alapján szakmai ajánlatnak tekinti, amelyek
hiánypótlás körében nem nyújthatóak be.
7) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdéseit.
8) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina, lajstromszám: 00597
9) VI.2. ponthoz kapcsolódóan: Ajánlatkérő utal a Kbt. 27/A. §-ára: Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2)
és 4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai
Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
10.) Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a felolvasólapot (részenként, EKR űrlap formájában), az
ajánlati ár bontását (excel táblázat), ajánlati nyilatkozatot (EKR űrlap), Kbt. 66. § (6) bekezdése
szerinti nyilatkozat (nyilatkozat), Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (nyilatkozat),
változásbejegyzési nyilatkozat (EKR űrlap), aláírási címpéldány/aláírás minta, Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap), üzleti titok nyilatkozat (nyilatkozat), szakmai ajánlat,
nyilatkozat a kizáró okokról (Kbt. 62. § (1) k) kb) - EKR űrlap, további nyilatkozat - dokumentáció
szerinti nyilatkozat), M.1. és M.2. alkalmassági követelmények igazolásának dokumentumai.
12. AK a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, amely alatt a teljes mennyiségre vonatkozó nettó
ajánlati árat érti forintban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Ballószög Község Önkormányzata (10013/2022)
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: Ballószög Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724557203
Postai cím: Rákóczi Út 15 24
Város: Ballószög
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6035
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.balloszog.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.balloszog.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/EKR000650922022/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/EKR000650922022/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:
Konyhai és konyhatechnológiai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000650922022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39220000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész: Konyhatechnológiai eszközök beszerzése
Kossuth Lajos Általános Iskola melegítő konyha és a Kiscsillag bölcsőde főzőkonyha konyhatechnológiai
eszközeinek beszerzése.
Az Általános Iskola 400 adagos melegítő konyhájának és az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló helyiségek,
valamint a Kiscsillag bölcsőde főzőkonyhájának felszerelése a rendelkezésre bocsátott részletes ártáblázat
alapján.
(összesen 108 db eszköz)
2. rész: Konyhai eszközök beszerzése:
Fogyóeszközök beszerzése:
Zöldség előkészítő: összesen 54 db eszköz
Húselőkészítő: összesen 101 db eszköz
Főzőkonyha: összesen 639 db eszköz
Gluténmentes konyha: összesen 130 db eszköz
Ételszállítás: összesen 106 db eszköz
Bölcsőde étkeztetés: összesen 443 db eszköz
Iskola étkeztetés: összesen 3400 db eszköz
Részletesen a felhívás II.2.4) rovataiban és a műszaki leírásban (részletes ártáblázat).
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
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II.2.1) Elnevezés:
Konyhatechnológiai eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
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Kiegészítő szójegyzék

39221000-7

További tárgyak:
39314000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6035 Ballószög, Kossuth u. 4-6. (Kossuth Lajos Általános Iskola)
6035 Ballószög, Kossuth utca 2. (Kiscsillag bölcsőde)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kossuth Lajos Általános Iskola melegítő konyha és a Kiscsillag bölcsőde főzőkonyha konyhatechnológiai
eszközeinek beszerzése.
Az Általános Iskola 400 adagos melegítő konyhájának és az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló helyiségek,
valamint a Kiscsillag bölcsőde főzőkonyhájának felszerelése a rendelkezésre bocsátott részletes ártáblázat
alapján.
(Összesen 108 db eszköz)
Ajánlatkérő nem fogadja el a használt vagy bemutatódarabok megajánlását, a megajánlott eszközöknek
újaknak és rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lenniük.
Az eszközök teljesítési helyre történő leszállítása, kirakodása, a teljesítés (használat) helyén történő
szakszerű össze-, fel-, illetve beszerelése, üzembe helyezése, valamint mindazon feladatok ellátása,
amelyek ahhoz szükségesek, hogy az eszközök rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az
Ajánlatkérő rendelkezésére álljanak a Nyertes Ajánlattevő feladata.
A Konyhatechnológiai eszközökkel szemben támasztott követelmények:
• felülete ép, repedésektől mentes, könnyen tisztítható és fertőtleníthető;
• anyaga a vizes, párás munkakörnyezetnek ellenálljon;
• vízszintezhető kialakítású lábak;
• CE megfelelőségi nyilatkozat
Ezen felül a gépeknél:
• Garancia, cseregarancia (lsd. részletes ártáblázat);
• Magyarországi szervizzel rendelkezik;
• Magyar nyelvű használati ismertető.
Az egyedi gyártású konyhatechnológiai eszközök esetében a pontos méreteket a helyszínen történt
felmérés alapján kell pontosítani.
A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 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.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban megadott paramétereknek és
funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.
Részletesen a műszaki leírásban (részletes ártáblázat).
(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 (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 24 hónap, max: 48 hónap) 25
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2 Szerviz reakcióidő (Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbb: 1 munkanap, legkedvezőtlenebb 5
munkanap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / 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: 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7)
A teljesítés határideje a Kiscsillag bölcsőde főzőkonyha konyhatechnológiai eszközei vonatkozásában: a
szerződés hatályba lépésétől számított 30 nap
A teljesítés határideje a Kossuth Lajos Általános Iskola melegítő konyha eszközei vonatkozásában:
Ajánlatkérő írásos értesítésétől (megrendelés) számított 30 nap (Ajánlatkérő írásos értesítésére
legkorábban 2022.09.01. napján, legkésőbb 2022.09.30. napján kerülhet sor)
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszám
megadásra kerül:
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 60, 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: 48 hónap),
súlyszám: 25, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése
szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
3. sz. részszempont: Szerviz reakcióidő (Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbb: 1 munkanap,
legkedvezőtlenebb 5 munkanap), súlyszám: 15, értékelési módszer: fordított arányosítás
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(Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
II.2.1) Elnevezés:
Konyhai eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39221000-7

További tárgyak:

39221100-8
39221180-2

39241120-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6035 Ballószög, Kossuth u. 4-6. (Kossuth Lajos Általános Iskola)
6035 Ballószög, Kossuth utca 2. (Kiscsillag bölcsőde)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fogyóeszközök beszerzése:
Zöldség előkészítő: összesen 54 db eszköz
Húselőkészítő: összesen 101 db eszköz
Főzőkonyha: összesen 639 db eszköz
Gluténmentes konyha: összesen 130 db eszköz
Ételszállítás: összesen 106 db eszköz
Bölcsőde étkeztetés: összesen 443 db eszköz
Iskola étkeztetés: összesen 3400 db eszköz
A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 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 jellegénekegyértelmű 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.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban megadott paramétereknek és
funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.
Részletesen a műszaki leírásban (részletes ártáblázat).
(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 (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 24 hónap, max: 48 hónap) 30
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: 30
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
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszám
megadásra kerül:
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: Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 24 hónap, max: 48 hónap),
súlyszám: 30, 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. §
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
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. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb
hat éven (72 hónapban) belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1.
pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb referenciamunka/referenciamunkák
ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét
- a referenciamunka tárgyát
- a szállítás mennyiségét
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban) valamint
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A referenciát a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 23.§-a alapján kell igazolni.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdései, a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdése, valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései. A
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. A 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak
a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell
alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő
a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben
foglaltaknak megfelel.
Irányadó a Kbt. 114/A. § (4) bek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.: Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb
hat éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
- az 1. rész vonatkozásában legalább 50 db, az1. rész részletes ártáblázatában szereplő bármely eszköz
szállítására vonatkozó referenciával.
- a 2. rész vonatkozásában legalább 1000 db, a 2. rész részletes ártáblázatában szereplő bármely eszköz
szállítására vonatkozó referenciával.
Az alkalmassági követelményben előírt mennyiségek legfeljebb 2 referenciából igazolhatóak.
A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező szempontokhoz képest
szigorúbb: M.1.
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
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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 védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetén:
Jótállás: min 24 hónap (értékelési szempont)
Biztosíték:
Teljesítési biztosíték: teljes nettó ellenérték 5 %-a
Hibás teljesítési biztosíték: teljes nettó ellenérték 5 %-a
Meghiúsulási kötbér: szerződés szerinti teljes nettó ellenérték 20 %-a.
Késedelmi kötbér:
késedelemmel érintett naptári naponként a szerződés szerinti nettó ellenérték 1%-a, maximum 10 napi
tétel
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész esetén:
A teljesítés során 1 db végszámla nyújtható be a szerződésszerű teljesítést (szállítást, adott esetben
üzembe helyezést, beállítást stb.) követően.
Előleg: Ajánlatkérő 20% előleget biztosít.
Teljesítés igazolása a Kbt. 135. § szerint.
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:
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
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
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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)
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: 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
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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:
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);
- részletes ártáblázat (Az ajánlathoz kérjük a kiadott mintatáblázat szerinti ártáblázatot maradéktalanul kitölteni és
csatolni, cégszerűen aláírt pdf és excel formátumban is. Amennyiben ajánlattevő a műszaki leírásban foglaltakhoz
képest eltérő, de azzal egyenértékű terméket kíván megajánlani, úgy kérjük a termékre vonatkozó részletes leírás,
termékismertető csatolását is);
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- Az ajánlatban egyértelműen beazonosítható módon ismertetni kell a megajánlott termék gyártójának nevét,
származási helyét és a megajánlott termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszámát, vagy más egyedi jelölését,
amely a megajánlott terméket egyértelműen beazonosítja. A fenti adatok (megajánlott termék gyártójának neve,
származási helye és a megajánlott termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölés)
körében hiánypótlásnak nincs helye!
- 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.
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. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
10. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar.
11. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.
12. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
13. 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 2. munkanapot tekinti.
Ajánlatkérő minden esetben észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás kérés legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejárta előtti 4. munkanapon Ajánlatkérőhöz beérkezik.
14. 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.
15. 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.)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10269/2022)
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: 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: Kocsis István
Telefon: +36 300894292
E-mail: kocsis.istvan@bfk.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfk.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/EKR000351812022/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/EKR000351812022/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: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
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:
Közl. Múzeum vasúti megállóhely MT+CBA készítése
Hivatkozási szám: EKR000351812022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

569

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés melynek tárgya „IKOP-2.1.0-15-2017-00044 azonosító számú „Budapest–Hatvan
vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések” című projekt keretében megvalósuló Közlekedési Múzeum
Vasúti Megállóhely kapcsán megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés készítése”
tárgyban.
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 megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét
és nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mivel azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek jelen
közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatás megrendelés esetében tekintettel a jelen közbeszerzés
tárgyát képező szolgáltatás jellegére. A részekre bontás tilalmát indokolja továbbá az adminisztratív,
számlázási, számviteli terhek csökkentése, valamint az, hogy a kapcsolódó IKOP pályázati felhívás is egy
egységként, összefüggő feladatként nevesíti tárgyi feladatokat.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Megval. tanulm. és költség-haszon elemzés készítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71241000-9

Kiegészítő szójegyzék
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További tárgyak:
71242000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. székhelye Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia 1., 80. és 120. vonalszakaszra
vonatkozó megállapításait is figyelembe véve, az „IKOP-2.1.0-15 - NEMZETKÖZI (TEN-T) VASÚTI ÉS
VÍZI ELÉRHETŐSÉG JAVÍTÁSA” pályázati felhíváshoz tartozó www.palyazat.gov.hu honlapon elérhető
formátumban és tartalommal megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés (CBA) elkészítése.
(Az MT készítési módszertan változhat, amennyiben a 2021-2027 programozási időszakhoz új módszertani
útmutatók kerülnek kibocsátásra.)
Nyertes Ajánlattevő feladata ezen felül az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000.
október 23.) „a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról” szerinti vizsgálati
dokumentáció, valamint a klímakockázati elemzés elvégzése is.
A feladat tárgyát képező dokumentumokat a Műszaki leírás és mellékletei, a szerződés hatálybalépésekor
átadott engedélyezési és kiviteli tervek, valamint tervezői költségbecslés, illetve az azt követően
megrendelői kooperáción egyeztetett tartalom alapján kell elkészítenie Nyertes ajánlattevőnek.
Nyertes ajánlattevőnek Ajánlatkérő részére 1 közös anyagba foglalt Megvalósíthatósági tanulmányt és
költség-haszon elemzést kell átadnia papír alapon és digitális (PDF) formátumban.
Átadandó ezen felül az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) „a
vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról” szerinti vizsgálati dokumentáció,
valamint a klímakockázati elemzés.
A dokumentumok leszállítását követően a Nyertes ajánlattevőnek 12 hónapig rendelkezésre kell állnia,
és az IKOP Plusz útmutató megjelenését követően, az abban foglaltak szerint Ajánlatkérő írásbeli
felszólítására 30 napon belül frissítenie kell az elkészült dokumentumokat. Amennyiben a szerződés
hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül az IKOP Plusz útmutató nem jelenik meg, úgy ezen
időtartamot követően a szerződés hatályát veszti és a Nyertes ajánlattevőnek az erre vonatkozó teljesítési,
Ajánlatkérőnek fizetési kötelezettsége megszűnik.
Részletesen a Műszaki leírás és mellékletei szerint.
(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 szakember alkalmassági követelményben előírt tapasztalaton felüli
többlettapasztalata hónapokban (min. 0 hónap, legkedvezőbb szint 24 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár összesen (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):
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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: IKOP-2.1.0-15-2017-00044
II.2.13) További információ
1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kocsis István, lajstromszám: 00998.
2. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását, illetve nem teszi
lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
3. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi
ok lehetőségét.
4. Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és nem
biztosít részajánlattételi lehetőséget, mivel azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek jelen közbeszerzési
eljárás tárgyát képező szolgáltatás megrendelés esetében, tekintettel a jelen közbeszerzés tárgyát
képező szolgáltatás jellegére. A részekre bontás tilalmát indokolja továbbá az adminisztratív, számlázási,
számviteli terhek csökkentése.
5. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként
adható
pontszám: 0–10. Pontszámítás módszere:
— Minőségi kritérium: egyenes arányosítás (2. részszempont).
— Ár: fordított arányosítás (1. részszempont).
Ajánlatkérő élve a Kbt. 77. § (1) bek-ben foglaltakkal a 2. értékelési részszempont kapcsán 24 hónapban
rögzíti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és amelynél még kedvezőbb vállalásokra
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad és a képletbe is ezen érték
kerül behelyettesítésre. 0 hónap megajánlás esetén ajánlattevő adott részszempontra 0 pontot kap.
Ajánlatkérő a párhuzamos hónapokat csak egyszer veszi figyelembe az értékelés során, tehát 1 évben
maximum 12 hónap megajánlás lehetséges a szakember vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet
arra, hogy hogy a 2. számú értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét az ajánlatban
kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi!
6. A II.2.7. ponthoz: a szerződés Nyertes Ajánlattevő általi teljesítésének határideje a szerződés hatályba
lépését követő 60. nap. A szerződés Ajánlatkérő írásbeli egyoldalú nyilatkozatának Vállalkozóval való
közlésének napján lép hatályba, figyelemmel jelen felhívás VI.3.1. pontjában foglaltakra (feltételes
közbeszerzés). Előteljesítés lehetséges. A dokumentumok leszállítását követően a Nyertes ajánlattevőnek
12 hónapig rendelkezésre kell állnia, és az IKOP Plusz útmutató megjelenését követően, az Ajánlatkérő
írásbeli felszólítására 30 napon belül frissítenie kell az elkészült dokumentumokat. Amennyiben a
szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül az IKOP Plusz útmutató nem jelenik meg, úgy
ezen időtartamot követően a szerződés hatályát veszti és a Nyertes ajánlattevőnek az erre vonatkozó
teljesítési, Ajánlatkérőnek fizetési kötelezettsége megszűnik.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bek-ben foglaltakra tekintettel az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1)
bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérónek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevót,
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (személyt) vagy alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden
ajánlattevőnek külön-külön) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 17. § (1) bek. szerint
egyszerű, EKR űrlap formátumú nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt
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 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 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 alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és alvállalkozó
vonatkozásában az ajánlattevónek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az
érintett gazdasági szereplók vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban elóírt kizáró
okok. Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a
folyamatban lévő változásbejegyzésről. 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. 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 közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az EKR-ben ajánlatot tevő
gazdasági szereplő nyújtja be, de külön-külön kell közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk a kizáró okokkal
kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 69. § (11a) és a Kbt. 114/A. § (4) 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 a Kbt. 65. § rendelkezései alapján nem ír elő
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § rendelkezései alapján
nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó
szervezetnek – a szerződés teljesítésére való műszaki, illetve szakmai
alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia:
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Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat Ajánlattevő az ajánlatában
nyújtsa be. Ebben az esetben Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (2)-(6) bekezdés rendelkezései alapján jár el, a Kbt.
69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza.
M/1. Ajánlattevőnek/kapacitást nyújtó szervezetnek (személynek) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.
§ (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító (ajánlati) felhívás feladásától
visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak
ismertetését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi
figyelembe.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint a 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet/személy nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet
igazolni, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ára, miszerint az Ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény
vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
- teljesítés idejét (kezdő- és végdátum év, hó, nap bontásban);
- szolgáltatás tárgyát (ismertetését) oly módon, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelés megállapítható legyen;
- a szolgáltatás ellenértékét, összegét (HUF, közös ajánlattevő tagjaként történt teljesítés esetén a saját
teljesítés értéke és a teljesítés százalékos aránya)
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, az információt adó nevét és elérhetőségét (email cím és/vagy telefonszám);
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65.
§ (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére
alkalmazható, ezért Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését követeli meg tárgyi
alkalmassági követelmény tekintetében.
M/2. Ajánlattevőnek a Kbt. 69. § (7) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b)
pontja alapján az ajánlatában csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését,
végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint
nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert
(szervezetet).
Az ajánlatban minden esetben csatolandó
- a szakember (szervezet) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata;
- a szakember felsőfokú végzettségét érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum - a végzettség és/
vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége;
- a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap bontásban, a
konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte
egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek
megfelelő munkakörben végzett munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti. Amennyiben a szakember
egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak
hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól,
hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bek. foglaltakra, miszerint a Kbt. 65. § (8) bek. foglalt eset
kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan
szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
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amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő a minősített Ajánlattevők - 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerinti szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását
a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített
ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§, 22. § (4)-(5) bek., a 24. § (1) bek. és a Kbt. 65.
§ (6)-(7), (9), (11)-(12) bek., a 67. § (3) bek., a 69. § (11)-(11a) bek., 114/A § (3) bek. és a 140. § (9) bekezdés
alkalmazására.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító (ajánlati) felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb
72 hónapon belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, legalább 1 db, legalább nettó összesen
5.000.000,- HUF értékű, infrastruktúra beruházásokhoz kapcsolódó, megvalósíthatósági tanulmány és/
vagy költség-haszon elemzés (CBA) elkészítésével kapcsolatos referenciával.
A referencia alkalmassági követelmény maximum 3 db referenciával igazolható.
M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú közgazdasági (vagy azzal
egyenértékű) végzettséggel és legalább 36 hónapos, infrastruktúra beruházások költség-haszon
elemzésének terén szerzett tapasztalattal.
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: napi mértéke a nettó Vállalkozói díj 0,5 %-a. A felszámított késedelmi kötbér összege
nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói díj 10%-át (Késedelmi Kötbér maximuma).
Hibás teljesítési kötbér: napi mértéke a nettó Vállalkozói díj 0,5 %-a. A felszámított hibás teljesítési kötbér
összege nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói díj 10%-át (Hibás Teljesítési Kötbér maximuma).
Meghiúsulási Kötbér: nettó Vállalkozási Díj 25%-a.
Teljesítési Biztosíték: nettó Vállalkozói díj 5 %-a.
Részletesen a szerződéstervezet szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF. Nyertes ajánlattevő előlegre nem jogosult.
Nyertes ajánlattevő 1 rész- és 1 végszámla (1. és 2. észszámla) benyújtására jogosult az Ajánlatkérő
által kiadott teljesítésigazolás(ok) birtokában. Az adott számla ellenértékét Ajánlatkérő az adott számla
Ajánlatkérő általi kézhezvételének napjától számított 30 napon belül Nyertes ajánlattevő bankszámlájára
történő átutalással teljesíti, figyelemmel a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése.
A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől
számítandó.
A kiállított és benyújtott számlák a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint az
IKOP-2.1.0-15-2017-00044 sorszámú uniós projekt keretében kerülnek elszámolásra. A finanszírozás
formája utófinanszírozás.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra és a Kbt.135. § (1), (5)-(6), (10)-(11), (12) bekezdésére.
A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. alapján a közbeszerzési eljárás a nyertes ajánlattevőtől nem teszi
lehetővé és nem
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követeli meg gazdálkodó szerv. (projekttársaság) alapítását.
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 teljesítéssel kapcsolatos részletes feltételeket a szerződéstervezet, valamint a Műszaki leírás tartalmazza.
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: 2022/05/31 (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: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik
az I.3.) pontban rögzített elérhetőségen.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig elektronikusan beérkezett
ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később
kezdi meg. A bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a
tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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 a
közbeszerzés eredményeként megkötendő szerződés fedezetével a közbeszerzési eljárás megindításakor
nem rendelkezik, amelyek szerint a Kbt. 53. § (6) bekezdésében és a 135. § (12) bekezdésében foglaltak
szerint feltételes közbeszerzést indított.
A szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételét képezi, hogy a fizetési kötelezettségei biztosítására
az Európai Unió Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatól vissza nem térítendő
támogatás formájában finanszírozott IKOP-2.1.0-15-2017-00044 azonosító számú, „Budapest–Hatvan
vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések” című projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződésnek „előzetes
tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei” típusú költségei között a „költség-haszon
elemzés” elnevezésű költségelem alatt és/vagy egyéb állami forrásból teljes egészében biztosításra kerül
Ajánlatkérő számára. Amennyiben a fedezet nem vagy nem megfelelő mértékben kerül biztosításra,
Ajánlatkérő fentiekre tekintettel az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53.§ (6) bekezdésével
összhangban.
Amennyiben a szükséges forrás az Ajánlatkérő részére a közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó
összegezés megküldésétől számított 120 (százhúsz) napon belül nem kerül allokálásra vagy nem
megfelelően kerül allokálásra, a szerződés nem lép hatályba és a Nyertes ajánlattevő Ajánlatkérővel
szemben semmiféle igényt nem érvényesíthet.
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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 Értesítő 2020. évi 60. szám; 2020. március 25., az abban foglalt fordított és egyenes
arányosságot alkalmazva. Részletesen a felhívás II.2.13. pontjában
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 (AK) jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § alapján az EKR-ben
történő lebonyolítást írja elő.
2. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő
regisztráció szükséges (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés).
3. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. A nyilatkozatok EKR-n
való
benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik.
4. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben
rendelkezésre álló űrlap
kitöltésével kell megtenni.
6. A Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pont és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot, valamint az üzleti titokról szóló
nyilatkozatot az
ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozatok is szükségesek) melyeket az EKR rendszerben rendelkezésre
álló űrlap
kitöltésével kell megtenni.
7. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi.
8. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt AT
magyar nyelvű
fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban (KD) és a Kbt. 47.§ (2) bek-ben
meghatározottak szerint.
9. A követelmények részletes leírását a KD tartalmazza.
10. AK a Kbt. 41/B.§ alapján az ajánlatban csatolmányként benyújtott dokumentumok tekintetében .pdf és/vagy
jpeg. formátumot írja elő, eltérni csak abban az esetben lehet ahol AK azt kifejezetten előírta.
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11. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.,
valamint annak
végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
12. EKR üzemzavara esetén az EKR rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.
13. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) alapján tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) szerinti tartalommal,
űrlap formátumban, melyre vonatkozóan Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát rendelkezésre. A felolvasólapon
szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlat esetén valamennyi ajánlattevő) nevét és címét, továbbá azokat a
főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
14. Közös ajánlat esetén csatolni kell a közös ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást a
közbeszerzési dokumentáció részeként mellékelt Útmutatóban foglaltak szerint.
15. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest
szigorúbban állapította meg a III.1.1)–III.1.3) pontok szerinti alkalmasság feltételeit és azok igazolásait.
16. Ajánlattevőnek az ajánlata részeként nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalomról.
17. 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.
- A Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre indult eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek a beszerzés becsült értékéhez viszonyított - mértékét a közbeszerzésekért felelős miniszter rendeletben határozza
meg. A kérelemhez csatolni kell a díj befizetéséről szóló igazolást.
- A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a
Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 45/2015.
(XI.2.) MvM rendelet határozza meg.
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, 1026 Budapest,
Riadó u. 5.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budaörs Város Önkormányzata (9901/2022)
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: Budaörs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730105213
Postai cím: Szabadság Út 134
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cser Krisztina
Telefon: +36 23447878
E-mail: kozbeszerzes@budaors.hu
Fax: +36 23447891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budaors.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
Hivatalos név: Budaörsi Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15390053213
Postai cím: Szabadság Út 134
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cser Krisztina
Telefon: +36 23447878
E-mail: kozbeszerzes@budaors.hu
Fax: +36 23447891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budaors.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.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: Budaörs Város
Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000598842022/reszletek (URL)
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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/EKR000598842022/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
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Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
NetApp FAS2750 adattároló bővítése
Hivatkozási szám: EKR000598842022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budaörsi Polgármesteri Hivatal NetApp FAS2750 adattároló bővítése adásvételi és felhasználási szerződés
keretében.
Meglévő NetApp FAS2750 adattárolót bővíteni kívánjuk egy 24 darab 2.5” SFF diszk befogadására
alkalmas polccal (NetApp DS224C).
A bővítő polc konfigurációja a következő: 18x 1,8TB SAS 10k 12G, 6x 960GB SSD 12G.
Cikkszám Megnevezés Mennyiség (db)
X-02659-00 Rail Kit,4-Post,Rnd/Sq-Hole,Adj,24-32 [Cat: D] 1
X66032A Cable,12Gb,Mini SAS HD,2m [Cat: L] 2
X800-42U-64 Jumper Crd,In-Cab,C13-C14,64-inch [Cat: L] 2
DS224C-10-1.8-12S-QS Disk Shelf,12G,12x1.8TB,10K,-QS [Cat: D] 1
X343A-6 Drive Pack,10K,12G,6x1.8TB [Cat: D] 1
X371A-6 Drive Pack,SSD,12G,6x960GB [Cat: D] 1
SW-BASE-SAS-01-QS SW,Per-0.1TB,Base,SAS,01,QS [Cat: K] 216
SW-BASE-SSD-01-QS SW,Per-0.1TB,Base,SSD,01,QS [Cat: K] 57
SW-BASE-SAS-01-QS SW,Per-0.1TB,Base,SAS,01,QS [Cat: K] 108
Gyártói támogatás, a vezérlő gyártói támogatásához illeszkedően, lejárati idő : 2023. január 31-ig.
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A megajánlott konfiguráció tartalmazza a
• Rackszekrénybe szereléshez szükséges beépítő kittet
• A vezérlőhöz és a tápellátáshoz szükséges kábeleket
• A működéshez szükséges licenszeket
A bővítő polc támogatása illeszkedjen a vezérlő gyártói támogatásához. A lejárati idő 2023. január.
A beszerzés tárgya egy már működő környezetbe kerül beillesztésre. Kizárólag gyári új eszközzel tehető
ajánlat. Az új eszköz üzembe állítása nem jelenthet funkcionális korlátozást vagy magasabb működési
kockázatot a műszaki infrastruktúra egészére.
A szerződést a nyertes ajánlattevővel a Budaörsi Polgármesteri Hivatal köti meg.
Amennyiben bárhol az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő
típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden esetben „azzal egyenértékű”
típus és gyártmány is érthető. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatban.
Legalább 2 óra időtartamban ajánlatkérő szakembereit (üzemeltetőit) a legfontosabb üzemeltetési
tudnivalókról oktatásban kell részesíteni. Az oktatást azonos tartalommal, magyar nyelven kell megtartani
és dokumentálni kell.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem
teszi lehetővé részajánlatok tételét. A beszerzés részekre bontása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki
ésszerűséggel.A műszaki tartalom egy műszaki-funkcionális egységet képez, amely nem megbontható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
NetApp FAS2750 adattároló bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, 2040 Budaörs, Szabadság u. 134.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budaörsi Polgármesteri Hivatal NetApp FAS2750 adattároló bővítése.
Meglévő NetApp FAS2750 adattárolót bővíteni kívánjuk egy 24 darab 2.5” SFF diszk befogadására
alkalmas polccal (NetApp DS224C).
A bővítő polc konfigurációja a következő: 18x 1,8TB SAS 10k 12G, 6x 960GB SSD 12G.
Cikkszám Megnevezés Mennyiség (db)
X-02659-00 Rail Kit,4-Post,Rnd/Sq-Hole,Adj,24-32 [Cat: D] 1
X66032A Cable,12Gb,Mini SAS HD,2m [Cat: L] 2
X800-42U-64 Jumper Crd,In-Cab,C13-C14,64-inch [Cat: L] 2
DS224C-10-1.8-12S-QS Disk Shelf,12G,12x1.8TB,10K,-QS [Cat: D] 1
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X343A-6 Drive Pack,10K,12G,6x1.8TB [Cat: D] 1
X371A-6 Drive Pack,SSD,12G,6x960GB [Cat: D] 1
SW-BASE-SAS-01-QS SW,Per-0.1TB,Base,SAS,01,QS [Cat: K] 216
SW-BASE-SSD-01-QS SW,Per-0.1TB,Base,SSD,01,QS [Cat: K] 57
SW-BASE-SAS-01-QS SW,Per-0.1TB,Base,SAS,01,QS [Cat: K] 108
Gyártói támogatás, a vezérlő gyártói támogatásához illeszkedően, lejárati idő : 2023. január 31-ig.
A megajánlott konfiguráció tartalmazza a
• Rackszekrénybe szereléshez szükséges beépítő kittet
• A vezérlőhöz és a tápellátáshoz szükséges kábeleket
• A működéshez szükséges licenszeket
A bővítő polc támogatása illeszkedjen a vezérlő gyártói támogatásához. A lejárati idő 2023. január.
A beszerzés tárgya egy már működő környezetbe kerül beillesztésre. Kizárólag gyári új eszközzel tehető
ajánlat. Az új eszköz üzembe állítása nem jelenthet funkcionális korlátozást vagy magasabb működési
kockázatot a műszaki infrastruktúra egészére.
A szerződést a nyertes ajánlattevővel a Budaörsi Polgármesteri Hivatal köti meg.
Amennyiben bárhol az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő
típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden esetben „azzal egyenértékű”
típus és gyártmány is érthető. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatban.
Legalább 2 óra időtartamban ajánlatkérő szakembereit (üzemeltetőit) a legfontosabb üzemeltetési
tudnivalókról oktatásban kell részesíteni. Az oktatást azonos tartalommal, magyar nyelven kell megtartani
és dokumentálni 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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft-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: 3 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
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)-(2) bekezdései és a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 114. § (2)
bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint saját nyilatkozatot,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró
okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint
kell igazolni. Ajánlattevőnek 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 tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtania. 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 (62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).
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, vagy ha a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
foglalt kizáró ok szerinti valamely körülmény fennáll, az ajánlattevő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.
§ (1) bekezdés (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek,
illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt helyzetek fennállása esetén a Kbt. 62. § (1a) bekezdése
tekintetében az ajánlattevő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának
tartalmaznia kell a szerződés teljesítésére való képességével kapcsolatos információkat. 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.
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.
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 321/2015. (X. 30.) Korm rendelet 21.§ (1) bekezdés
a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három év (36 hónap)
legjelentősebb szállításainak ismertetése, legalább az alábbi
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tartalommal: a teljesítés ideje (kezdés- ill. befejezés év/hó/nap); a szállítás tárgya és az ellenszolgáltatás
összege; a szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, referenciáról információt adó személy: neve,
beosztása, telefonszáma, telefaxszáma vagy e-mail címe); valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §
szerinti módon igazolva.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdései.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó
nyilatkozatait az ajánlatkérő 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított
három évben (36 hónapban) végzett, összesen nettó 8 millió Ft értékű közbeszerzés tárgya szerinti
adattároló szállítására vonatkozó referenciával, továbbá ha a referencia tartalma szerint a teljesítés nem az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági
követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben a esetben az ajánlatban
meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésesben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
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 Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy késedelme esetén kötbért
fizet. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő
minden naptári nap után a késedelmes teljesítéssel érintett áru ellenszolgáltatása ÁFA nélkül számított
értékének (nettó vételár) 1 %-a, de legfeljebb a késedelmes teljesítéssel érintett áru ellenszolgáltatása ÁFA
nélkül számított szerződéses érték (nettó vételár) 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér:
A Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy - olyan okból, amelyért
felelős - a szerződés
meghiúsulása esetén kötbért fizet. A szerződés nyertes ajánlattevő általi meghiúsulása esetén a kötbér
mértéke a szerződés teljes ellenszolgáltatása ÁFA nélkül számított értékének (nettó vételár) 20 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
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Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő
teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi igazolást követően kiállított, formai és tartalmi szempontból
szabályszerű számla alapján, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)
és (2) bekezdésben meghatározott feltételek mellett a nyertes ajánlattevő által az ajánlatban megjelölt
bankszámlára történő átutalással teljesíti.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a 2013. évi V. törvény (Ptk.) Ptk.
6:48. § -a az irányadó.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Nyertes ajánlattevő 1 db végszámlát nyújthat be.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához,
és a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes
ajánlattevő(k)től sem követeli azt.
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:
Szerződéstervezetben leírtak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(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
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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: 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: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld az ajánlattevő részére. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c) bekezdései 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
az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a
bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Irányadó: Kbt. 68. § (6) bek., 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rend. 15. § (1)-(3) bekezdései.
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.
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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:
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 EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra
jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges (424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 6. § (1) bekezdés).
2. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https:/ /ekr.gov.hu/portal/tamogatas
3. Az ajánlattevőknek az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41./A. § (1) bekezdésében
foglaltakra.
4. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró, kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldányát vagy a
2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által
meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazás mellett
a meghatalmazott közjegyző által kiállított aláírás mintáját, vagy amennyiben jogszabály megengedi, a 2006. évi
V. törvény 9.§ (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját is.
5.Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) 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. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései
irányadók. Közös ajánlat esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást.
6. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös
ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdés, a Kbt.41/A. § (4) bekezdés és a
Kbt. 41/A. § (5) bekezdés alapján vizsgálja.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés, Kbt. 66. § (6) bekezdés, a Kbt. 65. § (7) bekezdés és
a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdés és Kbt. 65. § (7) bekezdés
tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is.
8. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő feltünteti
a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot (EKR űrlap). A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 11.§ (1) bekezdés
alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlatban benyújtani.
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9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (EKR űrlap), hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevő köteles nyilatkozatot nemleges tartalom
esetén is csatolni.
10. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja. Ajánlatkérő egy alkalommal 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.
11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdései és 69. § (6) bekezdésben foglaltak alkalmazására.
12. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi
okot.
13. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget ajánlattevőnek kell viselnie.
14. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban,
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig (Kbt. 57. § (2)
bekezdés).
15. A magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
16. Ajánlattevőnek ajánlatában titoktartási és üzleti titokról szóló-, a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja szerinti átláthatósági nyilatkozatot, valamint adatvédelmi nyilatkozatot kell tennie.
17. Az eljárás során a kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott
„Kommunikáció” felületen. Az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re küld értesítést.
18. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a
szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt köteles megkötni, azzal, hogy a
szerződés nem köthető meg - a Kbt. 131. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés
megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
19. Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazása indokolása: Ajánlatkérő a Kbt. 76. (5) bekezdés alapján
választotta. Ajánlatkérő igényeinek 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.
20. Az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátum: olvasható és nem
szerkeszthető .pdf; . zip; .rar formátum.
21.Eljárásba bevont FAKSZ: Dr. Herbák Henrietta (00506).További adatai: I.1 pontban.
22. Az ajánlatot a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek
megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
23.Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket az EKR-ben a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint írásban
értesíti az eljárás eredményéről.
24. Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pont vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rend. 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg.
25.Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amely az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban megjelöltek teljesítéséhez szükséges. A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott
tételes ártábla ártáblázatot beárazva, az ajánlatban csatolni kell.
26.A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az
irányadók.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (9810/2022)
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 IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735674241
Postai cím: István Út 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bíró László
Telefon: +36 12313101
E-mail: kozbeszerzes@ujpest.hu
Fax: +36 12313101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujpest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000337492022/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/EKR000337492022/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:
SZH – EBP 2021
Hivatkozási szám: EKR000337492022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32412110-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Számítástechnikai hálózatépítés – EBP 2021
I. Végpont kiépítés és bontás (600 db):
• CAT 6A strukturált hálózat kiépítése
• Végpontok számának megfelelő 24 és 48 portos CAT 6A patch panel
• Parapetcsatornába helyezhető fali aljzatok
• RJ45 MODUL CAT 6A – 600 db
• CAT 6A, strukturált kábel, a 600 végpontnak megfelelő mennyiségben
• Strukturált fali kábelek behúzása a nyomvonalon
• Strukturált hálózat kábeleinek bekötése patch panelre, ill. fali aljzatra
• Számozás, tesztelés, mérési jegyzőkönyv készítése (célnak megfelelő műszerrel)
• Új nyomvonal építés a teljes rendelő területén, falon kívüli parapetcsatornában
• Az új hálózat kiépítése a rendeléssel érintett helyiségekben munkaidőn túl
• Cat6A 1m-es patch kábel megfelelő mennyiségben
• Cat6A 2m-es patch kábel megfelelő mennyiségben
• meglévő nyomvonal (falon kívüli műcsatorna) bontása, szükség esetén;
• informatikai kábelek bontása, elszállítása, az új rendszer beüzemelése után;
• fali aljzatok bontása és rack szekrényben kikötése
• rack szekrények bontása, elszállítása
• Hétvégi munkavégzés a bontási és átállási munkák során
II.
A hálózatfejlesztés keretében beépítendőek az alábbi aktív eszközök:
Központi switch (1 db)
Végponti switchek, 48 port (11 db)
Végponti switchek, 24 port (4 db)
Hálózati rendezők szünetmentes ellátása (11db)
Hálózati rack szekrény (11 db)
Az eszközök részletes műszaki specifikációja a KD műszaki részének 4. pont szerinti táblázataiban
találhatóak.
III. Kapcsolódó feladatok:
Az eszközök leszállítása az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett Újpesti
Szakrendelő 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30. szám alatti székhelyére
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Eszközök üzembe helyezése
Eszközök használatának oktatása
Eszközökhöz tartozó dokumentációk átadása (számla, szállítólevél vagy átadás átvételi jegyzőkönyv,
üzembehelyezési jegyzőkönyv, műszaki leírás, használati utasítás/üzemeltetési kézikönyv, karbantartási
útmutató, jótállási jegy, oktatásról felvett jegyzőkönyv) stb.
Logisztikai terv készítése, Ajánlatkérővel történő jóváhagyatása
Időben és térben ütemezetten új fizikai hálózat kiépítése, üzembe helyezése
Aktív eszközök programozása, beépítése, üzembe helyezése
Régi hálózat bontása, hulladék elszállítása
A szállított eszközöknek meg kell felelniük az eszköztípusra előírt minőségbiztosítási, munkavédelmi
minősítési, és villamos biztonsági követelményeknek és szabványoknak, illetve elektromágneses
kompatibilitásra vonatkozó előírásoknak, a gyártmány megfelelőségét (ott ahol ez releváns) CE
tanúsítvánnyal kell igazolni.
II.1.5) Becsült érték:
1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): a feladatok ellátása, volumene, komplexitása, a szállítandó
eszközök, berendezések egymással való szerves kapcsolata, egymásra épülő és párhuzamos teljesítést
igényelnek, amelyek részekre osztása a teljesítés eredményességét, határidőre történő befejezését a
garanciális igények érvényesítését kizárná illetőleg jelentősen megnehezítené
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Számítástechnikai hálózatépítés – EBP 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

32420000-3

További tárgyak:
32428000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett
járóbeteg szakrendelő épülete (1041 Budapest, Görgey Artúr u. 40.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Számítástechnikai hálózatépítés – EBP 2021
I. Végpont kiépítés és bontás (600 db):
• CAT 6A strukturált hálózat kiépítése
• Végpontok számának megfelelő 24 és 48 portos CAT 6A patch panel
• Parapetcsatornába helyezhető fali aljzatok
• RJ45 MODUL CAT 6A – 600 db
• CAT 6A, strukturált kábel, a 600 végpontnak megfelelő mennyiségben
• Strukturált fali kábelek behúzása a nyomvonalon
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• Strukturált hálózat kábeleinek bekötése patch panelre, ill. fali aljzatra
• Számozás, tesztelés, mérési jegyzőkönyv készítése (célnak megfelelő műszerrel)
• Új nyomvonal építés a teljes rendelő területén, falon kívüli parapetcsatornában
• Az új hálózat kiépítése a rendeléssel érintett helyiségekben munkaidőn túl
• Cat6A 1m-es patch kábel megfelelő mennyiségben
• Cat6A 2m-es patch kábel megfelelő mennyiségben
• meglévő nyomvonal (falon kívüli műcsatorna) bontása, szükség esetén;
• informatikai kábelek bontása, elszállítása, az új rendszer beüzemelése után;
• fali aljzatok bontása és rack szekrényben kikötése
• rack szekrények bontása, elszállítása
• Hétvégi munkavégzés a bontási és átállási munkák során
II.
A hálózatfejlesztés keretében beépítendőek az alábbi aktív eszközök:
Központi switch (1 db)
Végponti switchek, 48 port (11 db)
Végponti switchek, 24 port (4 db)
Hálózati rendezők szünetmentes ellátása (11db)
Hálózati rack szekrény (11 db)
Az eszközök részletes műszaki specifikációja a KD műszaki részének 4. pont szerinti táblázataiban
találhatóak.
III. Kapcsolódó feladatok:
Az eszközök leszállítása az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett Újpesti
Szakrendelő 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30. szám alatti székhelyére
Eszközök üzembe helyezése
Eszközök használatának oktatása
Eszközökhöz tartozó dokumentációk átadása (számla, szállítólevél vagy átadás átvételi jegyzőkönyv,
üzembehelyezési jegyzőkönyv, műszaki leírás, használati utasítás/üzemeltetési kézikönyv, karbantartási
útmutató, jótállási jegy, oktatásról felvett jegyzőkönyv) stb.
Logisztikai terv készítése, Ajánlatkérővel történő jóváhagyatása
Időben és térben ütemezetten új fizikai hálózat kiépítése, üzembe helyezése
Aktív eszközök programozása, beépítése, üzembe helyezése
Régi hálózat bontása, hulladék elszállítása
A szállított eszközöknek meg kell felelniük az eszköztípusra előírt minőségbiztosítási, munkavédelmi
minősítési, és villamos biztonsági követelményeknek és szabványoknak, illetve elektromágneses
kompatibilitásra vonatkozó előírásoknak, a gyártmány megfelelőségét (ott ahol ez releváns) CE
tanúsítvánnyal kell igazolni.
(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 II. Előszállítási határidő vállalása (naptári nap; minimum. 0; maximum 30 naptári
nap) 5
2 III. Vállalt jótállás (hónap; minimum 36; maximum 60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: I. Összesített nettó Ajánlati ár (HUF): / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
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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
I. feladat: Hálózatépítési feladat
T0+120 nap, de a projekt befejezés napja nem lehet későbbi, mint 2022. november 30.-a: Hálózatépítés,
eszközszállítás, üzembe helyezés, műszaki átadás, (ütemenként) oktatás, dokumentáció átadása
(T0: a munkálatok megkezdésének a napja)
II. feladat: Aktív eszközök szállítása
A szerződéskötéstől számított 90 nap.
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 bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok
az eljárás során következett be. Öntisztázásra a Kbt. 64. §- ának (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint van
lehetőség.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő jelen eljárást megindító felhívásban előírta,
hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67. § (1) bekezdés,
a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. A 69. § (11)
bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő ajánlata
vonatkozásában ellenőrzi. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának
előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67. § (1) bekezdés,
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a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. A 69. § (11)
bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő
ajánlata vonatkozásában ellenőrzi. 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 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 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. 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, vagy ha a 63. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kizáró ok szerinti valamely körülmény fennáll, az ajánlattevő
nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a
részletes leírását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt helyzetek fennállása esetén a Kbt. 62. §
(1a) bekezdése tekintetében az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell a szerződés teljesítésére való
képességével kapcsolatos információkat. 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.
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: G.1.: Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja
és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján csatolja az utolsó három lezárt
üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően összeállított éves
beszámolójának egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, úgy a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha a ajánlattevő
az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval) azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő
köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt
a közbeszerzés tárgyából (számítástechnikai hálózatfejlesztés) származó – általános forgalmi adó nélkül
számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 40.000.000 HUF-ot (321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet
19.§ (2) bekezdés). Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval), azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem
lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely,
az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 19. § (3) bekezdés).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan
az ajánlattevő, ha:
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G.1.: saját vagy jogelődjének adózott eredménye az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három lezárt
üzleti évben egynél több alkalommal negatív volt.
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. A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az
ajánlattevő 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. A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági
szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként
- a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő
tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti
lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban
felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1.: Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és
a Kbt. 65. § (4) bekezdése, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításait
(számítástechnikai hálózatfejlesztés) ismertetnie kell. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veheti figyelembe.
A 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő,
ha nem rendelkezik:
M.1.: az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben összességében legalább 1 (egy)
darab számítástechnikai hálózatfejlesztési referenciával, amely tartalmazott legalább:
A.: 300 darab végpont kiépítését;
B.: 5 darab végponti 48 portos switch szállítását;
C.: 5 darab hálózati rackszekrény szállítását;
D.: számítástechnikai hálózatfejlesztésre vonatkozó logisztikai terv készítését.
A referencia-előírásoknak több szerződéssel is meg lehet felelni.
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. A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az
ajánlattevő 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. A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági
szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként
- a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő
tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti
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lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban
felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
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 Szerződésben meghatározott teljesítési határidő Szállítónak felróható késedelmes
teljesítése esetére a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a Vevőnek a Szerződés szerinti nettó
Vállalkozói díj, mint kötbéralap 0,5%-ának megfelelő mértékben a késedelem minden naptári napja után,
amely eltelik a vonatkozó szállítási határidő (megvalósítási idő) és a tényleges befejezési időpont között.
A késedelemmel érintett napok legmagasabb értéke: 30 nap – ezt követően a Vevő jogosult a Szerződést
azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér: A Szállítónak felróható lehetetlenülés, a Szállító által a teljesítés jogos ok nélküli
megtagadása és a Szállító felróható magatartása miatt a Vevő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás
(meghiúsulás) esetén a Szállító kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke
15 %, alapja a Szerződés szerinti nettó díj. Amennyiben Szállító a megkötött Szerződés teljesítését annak
rendelkezései szerint határidőben bármely okból nem kezdi meg és/vagy a Szerződéstől eláll, vagy (illetve)
azt felmondja úgy ez esetben Vevő felé meghiúsulási kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése szerint
történik. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés igazolása után az ajánlattevő által kiállított
számla ellenében banki átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Előleg
nem fizethető. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF).
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.
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 Vételár teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130 § (1) bekezdése szerint történik. Vevő a Vételár összegét, a teljesítési
igazolása után az Eladó által (a teljesítési igazolás kézhezvételét követő 8 napon belül) kiállított számla
ellenében banki átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Előleg nem
fizethető. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). A Vevő fizetési késedelme
esetén a fizetendő késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szabályai az irányadók.
Késedelmi kötbér: A Szerződésben meghatározott teljesítési határidő Eladónak felróható késedelmes
teljesítése esetére az Eladó késedelmi kötbért köteles fizetni a Vevőnek a Szerződés szerinti nettó Vételár,
mint kötbéralap 0,5%-ának megfelelő mértékben a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik a
vonatkozó befejezési határidő és a tényleges befejezési időpont között. A késedelemmel érintett napok
legmagasabb értéke: 30 nap – ezt követően a Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér: Az Eladónak felróható lehetetlenülés, az Eladó által a teljesítés jogos ok nélküli
megtagadása és az Eladó felróható magatartása miatt a Vevő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás
(meghiúsulás) esetén az Eladó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke
15 %, alapja a Szerződés szerinti nettó Vételár.
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Amennyiben Eladó a megkötött Szerződés teljesítését annak rendelkezései szerint határidőben bármely
okból nem kezdi meg és/vagy a Szerződéstől eláll, vagy (illetve) azt felmondja úgy ez esetben Vevő felé
meghiúsulási kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik.
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)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
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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: ww.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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 I. és II: részszempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatokat a fordított arányosítás; a III. részszempont
esetén az egyenes arányosítás módszerével értékeli [Közbeszerzési Hatóság útmutató – KÉ 60. szám; 2020.
március 25.]
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.
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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) Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló
nyilatkozatot; - ajánlatot aláírók 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); - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
2) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak megfelelően
biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők
bevonása esetén.
3) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
4) FAKSZ: dr. László Viktor 00044.
5) A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest a G.1.; M.1. alkalmassági feltételeket szigorúbban határoztuk meg.
6) Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles
elfogadni.
7) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás
feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó
iratot is csatolni szükséges az ajánlatban.
8) A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet
különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált
tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban
felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és
ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
9) AK tájékoztatja az AT-(ke)t, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az EU 2016/679
rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján kezeli. A GDPR rendelet alapján AT-nek űrlapon kell
megerősítenie az ajánlatban közölt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását.
10) Ajánlatkérő 2022. május 26-án 9:00 órától helyszíni bejárást biztosít, részletek a közbeszerzési
dokumentumokban!
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr.
Vass László Egészségügyi Intézmén (9704/2022)
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/EKR000269252022/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/EKR000269252022/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:
Drogbeteg ellátás
Hivatkozási szám: EKR000269252022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

606

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85112200-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Drogbeteg ellátás - járóbeteg szakrendelés keretében, közreműködői szerződéssel.
A szerződés tárgy a Kbt. 3. melléklete szerinti Szociális és egyéb szolgáltatásokba tartozik, egészségügyi
szolgáltatás.
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 megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét.
Megállapította, hogy az egységes feladatellátás miatt nem lehet részekre bontani a beszerzést. A
beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A szolgáltatás részekre
bontása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel, illetve maga a szolgáltatás jellege (központi)
indokolja a szolgáltatás egy részben történő beszerzését
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Drogbeteg ellátás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85112200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1152 Budapest, XV. kerület, Arany János u. 73.
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Drogbeteg ellátás - járóbeteg szakrendelés keretében. 2021. évben (12 hónap alatt) összesen 18.251 eset
ellátása történt meg. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott kapacitás: 60
szakorvosi óra/hét és 110 nem szakorvosi óra/hét.
A drogbeteg ellátás szakmai követelményeit a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Az addiktológiai járóbeteg szakrendelés+gondozás (szakmakód: 1801) minimumfeltételeit az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.)
ESzCsM rendelet tartalmazza.
Az ajánlatkérő a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben és a közbeszerzési dokumentációban
meghatározott szakmai követelmények maradéktalan teljesítését írja elő az ajánlattevők részére.
A szerződés teljesítésének feltételeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező közreműködői
szerződés tervezet tartalmazza.
A minimumfeltételek között meghatározott személyi feltételek közül az ajánlatkérő biztosítja a jogász
szakember közreműködését.
A minimumfeltételek között meghatározott tárgyi feltételek közül az ajánlatkérő biztosítja az alábbiakat:
Rendelő helyiségek, vizsgálatra, explorációra, egyéni és csoportos terápiára alkalmas helyiségek, kislabor/
vérvételi helyiség (vizelet-gyors teszt elvégzésére)
Az addiktológiai járóbeteg szakrendelés és gondozás személyi minimumfeltételei teljesítéséhez
az alábbiakban meghatározott képzettséggel, végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberek szükségesek:
1 fő drogbeteg ellátó szakrendelő vezető (főorvos) szakember, aki rendelkezik addiktológia szakorvosi
vagy olyan pszichiátria szakorvos végzettséggel, valamint legalább 36 hónap addiktológiai szakrendelésen
szerzett vezetői gyakorlattal.
1 fő Addiktológia szakorvos vagy addiktológiában jártas pszichiátria szakorvos, legalább 24 hónap
addiktológiai szakrendelésen addiktológia szakorvoslént, vagy addiktológiai pszichiátria szakorvosként
szerzett gyakorlattal.
1 fő Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus/klinikai addiktológiai szakpszichológus /
pszichológus,
2 fő Szociális, vagy egészségügyi felsőfokú képesítéssel rendelkező segítő (addiktológiai konzultáns,
gyógypedagógus, vagy pszichopedagógus, vagy szociálpedagógus, vagy művészet terapeuta, vagy
rehabilitációs tevékenység terapeuta, vagy pszichológus, vagy mentálhigiénikus, vagy szociális munkás.)
1,5 fő (1 fő teljes és egy fő részmunkaidős) Általános asszisztens, vagy szakasszisztens, vagy pszichiátriai
szakápoló, vagy szakápoló, vagy klinikai szakápoló.
(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. III.1.3) pont M.1.) szerinti szakember addiktológiai szakrendelésen szerzett, a
kötelező 36 hónap feletti vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap max. 36 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. A bevétel 80%-át csökkentő % pont / 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:
vagy Kezdés: 2022/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/12/31 (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
1. A II.2.5) pontban az 1. árszempont pontos, teljes meghatározása, melyet az ajánlattételkor kérünk
figyelembe venni: Az igazoltan teljesített és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé lejelentett
teljesítésből származó bevétel 80 %-át csökkentő % pont (min. 0,00% pont, max: 10,00 % pont). Ez a
meghatározás szerepel a felolvasólapon is.
Az árszempont meghatározásánál karakterkorlátozása miatt a rövid meghatározás (1. A bevétel 80%-át
csökkentő % pont) írható be.
2. Ha 2022.07.01-én a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a szerződésszerű teljesítés nem kezdhető
meg, akkor a szerződés 30 hónapos időtartama csökken, de a befejezési dátuma 2024.12.31. nem változik.
3. 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
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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 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 M.1.) Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm.
r. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján annak a szakembernek [Drogbeteg ellátó szakrendelő
vezető (főorvos)]) a megnevezését, képzettségét, továbbá szakmai tapasztalatát, akit be kíván vonni
a teljesítésbe. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők
csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlattevő csatolja a szakember
saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amelyből az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés kétséget
kizáróan megállapítható, továbbá a képzettséget igazoló bizonyítvány, tanúsítvány másolatát. (A szakmai
tapasztalatot: év, hó bontásban kell megadni.)
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által
saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítése során a szerződés
teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére fog állni. A szakember esetében a bizonyítvány másolatát
csatolni kell.
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 irányadók. Az igazolások tekintetében Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint az alkalmassági feltételek
igazolását már az ajánlattétel során be kell nyújtani.
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M.2) Ajánlattevő cégszerű nyilatkozatban ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdésének
b) pontja alapján azoknak a teljesítésbe bevont szakembereknek a megnevezését, szakirányú
végzettségét/képzettségét, továbbá szakmai tapasztalatát, akiket az addiktológiai járóbeteg szakrendelés
minimumfeltételeiben meghatározott személyi feltételek szerint be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevő csatolja a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amelyből az előírt alkalmassági
feltételnek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható, továbbá a képzettséget igazoló
bizonyítvány, tanúsítvány másolatát. Ajánlattevőnek csatolnia kell továbbá a szakemberek által
saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítése során a szerződés
teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére fognak állni. Ajánlattevő egy szakembert csak egy pozícióra
jelölhet. A szakemberek esetében meg kell határozni, hogy az adott szakember az ajánlattevő által
munkaviszonyban foglalkoztatott személy, vagy alvállalkozó és így kapacitást biztosító személy, vagy
szervezet.
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 irányadók.
M.3) Ajánlattevőnek be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap)
legjelentősebb addiktológiai járóbeteg szakrendelésre (drogbeteg ellátásra) irányuló szolgáltatásait.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejezési időpontja
(év, hó, nap) és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a szolgáltatás tárgya, mennyisége
(úgy, hogy abból az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte.) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és a 23. § szerint, továbbá a Kbt. 69. §
(11a) bekezdésében foglaltak az irányadók) Ajánlatkérő a 3 éven belül befejezett, legfeljebb 6 éven belül
megkezdett szolgáltatásokat vizsgálja.
Az M.1)-M.3.) az alkalmassági feltételek igazolása tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114/
A (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint az alkalmassági feltételek igazolását már az ajánlattétel során
be kell nyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
1 fő drogbeteg ellátó szakrendelő vezető (főorvos) szakemberrel, aki rendelkezik addiktológia szakorvosi
vagy olyan pszichiátria szakorvos végzettséggel, valamint legalább 36 hónap addiktológiai szakrendelésen
szerzett vezetői gyakorlattal. A vezetői gyakorlat időtartama esetében a "szakrendelő vezető (főorvos)"
pozíció betöltését követő időszak vehető figyelembe.
M.2) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt az addiktológiai
járóbeteg szakrendelés + gondozás személyi minimumfeltételei szerint meghatározott képzettséggel,
végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező, alábbi szakemberrel:
1 fő Addiktológia szakorvos vagy addiktológiában jártas pszichiátria szakorvos, legalább 24 hónap
addiktológiai szakrendelésen addiktológia szakorvoslént, vagy addiktológiai pszichiátria szakorvosként
szerzett gyakorlattal. A szakmai gyakorlat időtartama esetében az "addiktológia szakorvos vagy
addiktológiában jártas pszichiátria szakorvos" pozíció, betöltését, szakvizsga letételét követő időszak
vehető figyelembe.
1 fő Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus/klinikai addiktológiai szakpszichológus/
pszichológus,
2 fő Szociális, vagy egészségügyi felsőfokú képesítéssel rendelkező segítő (addiktológiai konzultáns,
gyógypedagógus, vagy pszichopedagógus, vagy szociálpedagógus, vagy művészet terapeuta, vagy
rehabilitációs tevékenység terapeuta, vagy pszichológus, vagy mentálhigiénikus, vagy szociális munkás.)
1,5 fő (1 fő teljes és egy fő részmunkaidős) Általános asszisztens, vagy szakasszisztens, vagy pszichiátriai
szakápoló, vagy szakápoló, vagy klinikai szakápoló.
M.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) minimum 12 hónapig tartó addiktológiai járóbeteg
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szakrendelés teljesítésére vonatkozó referenciával, ahol teljesítés 12 hónapja alatt legalább 5.000 eset
(orvos-beteg találkozás) volt dokumentálva.
Az M.3) referenciában előírt orvos-beteg találkozás szám legfeljebb 3 db szerződéssel igazolható, azzal,
hogy bármelyik igazolásra felhasznált szerződés minimum 12 hónapi időtartamú kell hogy legyen.
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:
Hibás teljesítése esetén ajánlatkérő 100.000, Ft/nap kötbér érvényesítésére jogosult. Tíz napot meghaladó
hibás teljesítés esetén a Megbízó élhet a rendkívüli felmondás lehetőségével.
Ha rendkívüli felmondásra okot adó körülmény az ajánlattevő érdekkörében merül fel, akkor ajánlatkérő
jogosult meghiúsulási kötbér érvényesítésére, melynek összege 2.000.000,- Ft. Meghiúsulási kötbér
érvényesítése kizárja a hibás teljesítési ködbér egyidejű érvényesítését.
Ajánlattevő a szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás keretében a betegnek, illetve harmadik
személynek kárt okoz, akkor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános szabályai
szerint kell helytállnia azzal, hogy a beteg irányában az ajánlatkérő áll helyt. Ajánlatkérő a betegnek illetve
harmadik személynek megtérített kárt jogosult az ajánlattevőre továbbhárítani, mely esetben ajánlattvő a
felróhatósága arányában viseli a megbízás keretében az ajánlatkérőnek okozott kár összegét. Ajánlatkérő a
kötbér feletti, igazolt kárát is jogosult ajánlattevő felé érvényesíteni.
Részletesen a közbeszerzési dokumenetáció szerinti szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1. Ajánlattevőt az elvégzett munkája ellenértékeként közreműködői díj illeti meg, ami az igazoltan
teljesített és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) felé lejelentett teljesítésből
származó bevétel 80 %-a, melyet csökkent az ajánlattevő által az ajánlatában meghatározott mérték (min.:
0,00 % pont, max. 10,00 % pont) (a továbbiakban: rögzített százalékos részarány) A közreműködői díj havi
teljesítménydíj formájában kerül meghatározásra az a) - b) pontban foglaltak alapján.
a) Az alapteljesítmény számítása: Ajánlattevő havi teljesítménye az érintett szervezeti egységen az
intézményi betegadminisztrációs programban a tárgyhónapban rögzített, jelentett pontszámok alapján
legfeljebb havi 2.700.000 pontig (alapkeret) az aktuális országos pont/forint értéken (alapdíj) kerül
meghatározásra a fentebb rögzített százalékos részarányban.
b) A többletteljesítmények számítása: Ha a jánlattevő havi teljesítménye meghaladja az a) pontban
meghatározott alapkeretet, a többletteljesítményt az ajánlatkérő az alapkeret:
• 10 százalékáig 30 százalékos,
• 10 és 20 százaléka között 20 százalékos országos alapdíjjal számolja el a rögzített százalékos
részarányban.
2. Az elszámolás során figyelembevételre kerül a NEAK által el nem számolt teljesítmény, TAJ ellenőrzésből
származó levonás, minimum idő, stb.
3. A közreműködői díj a hatályos jogszabályok szerint ÁFA mentes.
4. Ajánlattevő köteles tevékenységét az ajánlatkérő orvos igazgatójával igazoltatni. A díjazás kifizetésének
feltétele a teljesítésigazolás ajánlatkérő részére történő átadása, havonta, a tárgyhónapot követő hó 5.
munkanapjáig. Ennek hiányában a közreműködői díj nem fizethető ki.
5. Ajánlattevő havonta állíthat ki számlát az előző hónapban elvégzett és igazolt teljesítések után.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
6. A tárgyhavi díjról ajánlattevő a számviteli törvény szerint szabályosan kiállított számlát, tárgyhót követő
hó 15. napjáig köteles kiállítani. A szabályosan kiállított számlák megfizetése a számla kézhezvételétől
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számított 15 napon belül történik az ajánlattevő számlájára történő átutalással, figyelemmel a Kbt. 135. §
(5), (6) bekezdésére.
7. Az ajánlatkérő fizetési késedelem időtartamára a Ptk. 6:155.§-ban foglalt késedelmi kamat felszámítására
jogosult.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat,
melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e
szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
szintaxislistának.
Részletesen a közbeszerzési dokumenetáció szerinti szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja ajánlattevő, közös ajánlattevők vonatkozásában. Közös
ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt. 35. §-a
szerint.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A §-ára tekintettel a VI.2) pontra és a Kbt. 136. § (1) bek a) és b)
pontjában foglaltakra.
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
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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: 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: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és 68. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására 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) 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:
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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:
1. értékélési részszempont (ár) esetén: egyenes arányosítás. 2. értékelési részszempont (minőségi) esetén:
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 (ajánlatkérő) a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Kr. alapján létrehozott
és az üzemelő elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le.
2. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bek. szerint, valamint
a 424/2017. (XII.19.) Kr. vonatkozó rendelkezései alapján, elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a
felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
3. AT (ajánlattevő) jelen eljárás során alternatív ajánlatot nem tehet.
4. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok:
EKR-ben alkalmazott nyilatkozatok, elektronikus űrlap formájában (ajánlati szakaszban nyújtansó be):
Kbt. 66. § (5) bek. szerinti Felolvasólap az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 66. § (6)
bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat,
5. A benyújtott ajánlat szakmai ajánlat része az, amelyből a minőségértékelésére alkalmas részszempontra tett
megajánlása, vagyis a szakemberek neve, rendelkezésre állásuk, a végzettséget igazoló dokumentumaik, és a
teljesítésbe való bevonásuk módja (munkaviszony, alvállalkozói viszony, egyéb jogviszony stb.) egyértelműen
megállapítható. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bek-re.
6. A nyertes AT-nek legalább 2 millió Ft/káresemény és a szerződés teljes időtartamára legalább 10 millió Ft
értékhatárra kötött felelősségbiztosítást szükséges kötnie a közreműködés tárgya szerinti tevékenységre és az
annak kapcsán esetlegesen bekövetkező károkozásokra. AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie
kell a felelősség biztosítási kötvénnyel és a szerződéshez csatolnia kell a biztosítási kötvényt (szerződéskötési
feltétel).
7. Amennyiben AT a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bek. szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bek-ben
előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. AT-nek (közös
AT-nek), illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek (személynek), vagy egyéb ATnek csatolnia kell az ajánlatot, illetőleg annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy
képviseletre jogosult személy(ei) aláírási címpéldányának (cégaláírási nyilatkozatának) vagy a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében szereplő, ügyvéd,
vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintának az egyszerű másolatát. Egyéni vállalkozó vagy
magánszemély esetében a közjegyző által hitelesített aláírás minta csatolandó.
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8. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Közös
ajánlattétel esetén a felek között létrejött megállapodást vagy szerződést kell az ajánlathoz csatolni, mellyel
kapcsolatban az ajánlatkérő előírásait a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
9. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó
okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő
adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös
ajánlattevők képviseletében eljárhat.
10. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó,
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet részéről az AT
részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
adott szervezet képviseletében eljárhat.
11. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra,
akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. AK tehát nem várja el a szakfordításról
és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti AT általi hitelesített magyar fordítás becsatolását,
azonban elfogadja a Kbt. 47. § (2) bek. szerinti fordítást is.
12. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. §
(3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban
megállapított feltételek az előírt és M.1) – M.3), alkalmasságra vonatkoznak.
13. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely. aki a jelen felhívásban meghatározott értékelési szempont
alapján az összességében legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. alapján
az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelöli.
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
15. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
16. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevői nyilatkozatot a változásbejegyzési eljárásról (EKR elektronikus űrlap
formájában). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
17. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
18. Jelen felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és annak
végrehajtási rendeleteiben foglaltak az irányadók.
19. FAKSZ: Berta Ferenc György. Lsz.: 00154. (https://www.kozbeszerzes)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10272/2022)
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 Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23501894244
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tímár Judit
Telefon: +36 202967019
E-mail: Judit.Timar@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapestkozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://budapestkozut.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000672522022/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/EKR000672522022/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:
Keretmeg. - Beton útburkoló elemek és úttartozékok
Hivatkozási szám: EKR000672522022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

618

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44114250-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szerződés megnevezése: Adásvételi keretmegállapodás beton útburkoló elemek és úttartozékok
beszerzésére
A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés
A közbeszerzési eljárás alapján keretmegállapodás megkötésére kerül sor, amely a Kbt. 104. §
(3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti vegyes
keretmegállapodásnak minősül. Erre tekintettel az ajánlati dokumentáció II. kötetét képező
szerződéstervezetben részletesen definiált különböző esetek szerint Ajánlatkérő vagy a közvetlen
megrendelés (Közvetlen Megrendelés) jogával él, vagy Írásbeli Konzultációt kezdeményez, amelynek
során számára megfelelő Egyedi Ajánlat esetén megrendeléssel (Megrendelés) élhet.
Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás a szerződéskötéstől számított 12 hónapig tartó határozott
időtartamra, vagy amennyiben ez előbb bekövetkezik, a Keretösszeg kimerüléséig jön létre.
Ajánlatkérő az alábbiakban ismerteti a Műszaki Leírásban nevesített azon termékeket, amelyek
vonatkozásában ajánlattevőnek ki kell tölteni az Ajánlatkérő által kiadott Árazatlan Költségvetést:
1. Kiemelt útszegélykő (24x15x25 cm) szürke
2. Kerti szegélykő (100x20x5 cm)
3. K-szegélykő (25x15x25 cm)
4. Süllyesztett szegélykő (40x20x15 cm) 40x20 cm-es oldalán van a kopóréteg
5. Süllyesztett szegélykő (40x15x20 cm) 40x15 cm-es oldalán van a kopóréteg
6. Taktilis jelzőkő pogácsás fehér (12 cm x 20 cm felület, vastagság 6 cm)
7. Taktilis jelzőkő bordás fehér (30 cm x 30 cm felület, vastagság 6 cm)
8. Figyelmeztető kő elsodrási sávhoz piros (20x20x6 cm)
9. Víznyelő akna felsőelem (méret: D 640x320 mm, belső átmérő: 320 mm, falvastagság: 160 mm,
magasság: 100 mm)
10. Víznyelő felsőelem 640x640 v fe 50/5 l
11. 50/10 l víznyelő aknagyűrű (belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 100 mm)
12. (200 mm-es kifolyással) Víznyelő (belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 500 mm)
13. (300 mm-es kifolyással) Átf. víznyelő fenékelem csatl. elemmel (belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70
mm, magasság: 500 mm)
14. (2x200 mm-es kifolyással) Átf. víznyelő fenékelem csatl. elemmel (belső átmérő: 500 mm, falvastagság:
70 mm, magasság: 500 mm)
15. Aknagyűrű (80/50 cm)
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16. Aknaszűkítő (belső átmérő alsó: 800 mm, belső átmérő felső: 600 mm, falvastagság: 100 mm,
magasság: 300 mm)
17. Víznyelő (belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 250 mm)
18. Víznyelő aknagyűrű (belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 500 mm)
19. Aknagyűrű (belső átmérő: 1000 mm, falvastagság: 90 mm, magasság: 250 mm)
20. Aknagyűrű (belső átmérő: 1000 mm, falvastagság: 90 mm, magasság: 500 mm)
21. Aknagyűrű (belső átmérő: 1000 mm, falvastagság: 90 mm, magasság: 1000 mm)
22. Aknaszűkítő (belső átmérő alsó: 1000 mm, belső átmérő felső: 625 mm, falvastagság: 90 mm,
magasság: 600 mm)
23. Viacolor vagy azzal egyenértékű térkő (10 cm x 20 cm felület, vastagság 6 cm) sárga
24. Viacolor vagy azzal egyenértékű térkő (10 cm x 20 cm felület, vastagság 6 cm)piros
25. Viacolor vagy azzal egyenértékű térkő (10 cm x 20 cm felület, vastagság 6 cm) szürke
26. Viacolor vagy azzal egyenértékű térkő (10 cm x 20 cm felület, vastagság 8 cm) sárga
27. Viacolor vagy azzal egyenértékű térkő (10 cm x 20 cm felület, vastagság 8 cm)piros
28. Viacolor vagy azzal egyenértékű térkő (10 cm x 20 cm felület, vastagság 8 cm) szürke
29. Mederlap (60x40x10 cm)
30 Verde gyeprács (60 cm x 40 cm felület, vastagság 10 cm) szürke
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti típusú Termékek vonatkozásában kerülhet sor Közvetlen Megrendelésre
az ajánlattevő által benyújtott Árazott Költségvetésben foglalt ajánlati árak alapján.
A szerződés hatályba lépését követően esetlegesen felmerülő igény alapján, Ajánlatkérő megrendelhet
egyedi ajánlattevői árajánlat alapján Ajánlattevőtől egyedi beton útburkoló eleme(ke)t és úttartozéko(ka)t
a szerződés keretösszegének maximum 30%-ának értékéig. Ilyen esetben írásbeli konzultációra kerül sor
a Szerződéstervezetben foglalt részletes rendelkezések szerint. Az ajánlattevő által benyújtott Egyedi
Ajánlat alapján Ajánlatkérő Egyedi Megrendeléssel élhet.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt
tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyát képező termékeknek egységes minőségűnek és arculatúnak kell
lenniük, így ebben a vonatkozásban a részajánlat-tétel lehetősége nem adott.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Keretmeg. - Beton útburkoló elemek és úttartozékok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44114250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
A megrendelt termékek átadásának helyszíne a Közvetlen Megrendeléseken/ Egyedi Megrendeléseken
kerül feltüntetésre.
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 20.000.000,- Ft
A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. A felmerülő igények
függvényében kerül sor a közvetlen megrendelésekre vagy az egyedi megrendelésekre.
A III.1.3) pontban foglalt M.1 alkalmassági követelmény alátámasztása érdekében Ajánlatkérő rögzíti,
hogy a Keretmegállapodás alapján várhatóan sor kerül legalább 42.000 db szegélykő, 320 db akna elem
és 17.000 db útburkoló elem megrendelésére. Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy
a fentiek tájékoztató jellegű információnak minősülnek, ez alapján Ajánlatkérőnek nincs megrendelési
kötelezettsége, és nem vállal megrendelési kötelezettséget egyebekben sem a Keretmegállapodás
terhére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Közvetlen Megrendelésekre vonatkozóan vállalt szállítási határidő
(munkanap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
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A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (AISZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a következő rovatból ("Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:"):
A kizáró okok vonatkozásában AK hivatkozni kíván a Kbt. 64. § szerinti öntisztázással kapcsolatos
rendelkezésekre [valamint a kapcsolódó Kr. rendelkezésekre, különös tekintettel a 4. § (3) bekezdésében
foglaltakra], továbbá a Kbt. 74. §-ában foglalt azon rendelkezésekre, hogy AK-nak mely gazdasági
szereplőt kell kizárnia az eljárásból, és mely gazdasági szereplőt áll jogában kizárni.
Ajánlatkérő hivatkozni kíván továbbá a Kr. 4. § (1a), (1b) és (2a) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 62. § (1a)
bekezdésében foglaltakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az AT-nek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (a továbbiakban:
Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib)
alpontja és a nem Mo-on letelepedett AT a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő
elfogadja, ha az AT a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt
információk valóságtartalmáért az AT felel.
Az AV vagy az AISZ vonatkozásában az AT a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy
az adott esetben igénybe vett alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/
személyek vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
AK a Kbt. 114/A. §-a alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a kb- dokumentumokban (és a jelen
felhívásban) meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők már az ajánlatukban nyújtsák be. [A
fentiek alapján a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívás kibocsátására a jelen eljárás keretében nem kerül sor.]
Ennek keretében AT a következő igazolások (nyilatkozatok) benyújtását írja elő:
- Az EKR rendszerben rögzített elektronikus űrlap („Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról”).
- Az EKR rendszerben rögzített elektronikus űrlap („Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében”).
- Az EKR rendszerben rögzített elektronikus űrlap („Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában”) (AK az utóbbi űrlap vonatkozásában
rögzíti, hogy adott esetben, kapacitásait rendelkezésre bocsátó személyre vonatkozóan is a tárgyi űrlap
benyújtása szükséges. AK a benyújtott űrlapot szervezetekre és személyekre egyaránt elfogadja.)
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozattal összefüggésben AK a következőket
rögzíti: A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában be kell nyújtani az
AT nyilatkozatát a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (Pénzmosásról Szóló Törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatásával; ha a gazdasági szereplőnek
nincs a Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy
az erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges megtenni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában benyújtandó nyilatkozat szabatosságának
(és a nevezett jogszabályhely megfelelő értelmezése érdekében) ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
következő jogszabályi rendelkezésekre:
A Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjaiban foglaltak szerint:
„38. tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében
meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt
százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
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rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással
vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények
vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,[..]
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem
határozták meg,
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy
dd) a da)–dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviseletében
eljár,”
A Ptk. 8:2. § (4) bekezdésében foglaltak szerint:
„Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező
más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi
személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi
személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással
rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló
befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.”
AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok vonatkozásában
benyújtott nyilatkozatban ajánlattevő kizárólag akkor nyilatkozhat akként, hogy nincs a Pénzmosásról
Szóló Törvény szerinti tényleges tulajdonosa, ha a fenti jogszabályhelyekre tekintettel alátámasztható e
nyilatkozata.
A kizáró okok von. AK hivatkozni kíván a Kbt. 64. § szerinti öntisztázással kapcsolatos rendelkezésekre,
továbbá a Kbt. 74. §-ában foglalt azon rendelkezésekre, hogy AK-nak mely gazdasági szereplőt kell kizárnia
az eljárásból, és mely gazdasági szereplőt áll jogában kizárni.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a megelőző rovatban ("A kizáró okok felsorolása:").
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges
gazdasági és pénzügyi alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT-nek az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi
adó nélkül számított –teljes árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az AT mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Jelen alkalmassági feltétel tekintetében a Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó. Ez alapján,
ha az AT a P.1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett
alk. köv. 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 köteles tájékoztatást kérni a nevezett
alkalmassági feltétellel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Az előírt alk. köv-nek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bek. szerint felelhetnek meg.
Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (8), (11) és (12) bekezdései alapján támaszkodhat
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
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Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakra tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban (és a jelen felhívásban) meghatározott
igazolásokat már az ajánlatukban nyújtsák be. [A fentiek alapján a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívás
kibocsátására a jelen eljárás keretében nem kerül sor.]
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P.1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele összesen nem éri el a nettó
15.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges
műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
M.1 a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három év alatt AT által teljesített legjelentősebb szállítások ismertetésével.
A Kr. 23. §-ra tekintettel ennek vonatkozásában benyújtandó az AT, illetve az AISZ nyilatkozata, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolás. A referenciára vonatkozó nyilatkozatnak vagy a szerződést
kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következőket: szerződés teljesítésének időpontja
(kezdő- ÉS befejező időpont év,hónap,nap formátumban), a szerződést kötő másik fél megnevezése;
referenciaszemély megnevezése és elérhetősége (email vagy telefonszám), a szállítás tárgya és
mennyisége (amelyből megállapítható valamennyi minimumkövetelmény szerinti tényező megtörténte);
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (1a) bek. a) pont alapján az Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint együttesen is megfelelhetnek az alkalmassági
követelményeknek. Azon követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bekezdései alapján támaszkodhat
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakra tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban (és a jelen felhívásban) meghatározott
igazolásokat már az ajánlatukban nyújtsák be. [A fentiek alapján a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívás
kibocsátására a jelen eljárás keretében nem kerül sor.]
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1 nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább
olyan referenciával vagy referenciákkal, amelyek kiterjedtek legalább a következők szállítására:
- legalább 31.500 db szegélykő;
- legalább 240 db aknaelem;
- legalább 12.750 db útburkoló elem.
AK rögzíti, hogy a fentiek szerinti különböző típusú termékek szállítására vonatkozó referenciák
igazolhatók akár egy, akár több szállításra vonatkozó szerződéssel, továbbá az egyes terméktípusok
szerinti mennyiségek is igazolhatók akár egy, akár több szállításra vonatkozó szerződéssel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi Kötbér: A késedelemmel érintett Termékek nettó ellenértéke 2%-ának megfelelő összegű napi
mérték.
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Szerződésszegési Kötbér: mértéke szerződésszegésenként 50.000,- Ft.
Megrendelés Meghiúsulási Kötbére: a Közvetlen Megrendelés vagy Egyedi Megrendelés ellenértékének 20
%-a.
Meghiúsulási kötbér: Keretösszeg 20%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték teljesítésére a teljesítés ajánlatkérői igazolását követően
benyújtott, a számla Ajánlatkérő által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással
kerül sor figyelemmel a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Ptk. 6:
42-45. § rendelkezéseire is.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint.
Eladó havonta jogosult számla benyújtására.
Az ÁFA megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. szerinti gazdálkodó szerezet alapítását (projekttársaság létrehozását)
nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

625

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: 2022/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik. A Kbt.
68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően,
kettő órával később kezdi meg az ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az
elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi, elektronikusan.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
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:
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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:
I. értékelési szempont: fordított arányosság. II. értékelési szempont: arányosítás. Részletesen a VI.3.9)
pontban és az ajánlati dokumentáció I. kötetében.
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) A jelen eljárás a Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerint indított, Kbt. Harmadik rész
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.
2) A közbeszerzési eljárás a Kbt. 40. § (1) bek. és az e-Kr. alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. A közbeszerzési
dokumentumok minden AT részére elérhetőek az EKR rendszeren keresztül. Az ajánlat és a közbeszerzési eljárás
során csatolásra kerülő valamennyi dokumentum benyújtásának vonatkozásában AK hivatkozni kíván a Kbt.
40-41/C. §-ban és az e-Kr. 11-12. §-ban foglaltakra.
3) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott
legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli, amelyek a hozzárendelt súlyszámokkal együtt a
következők:
I. Ajánlati ár (nettó Ft) [85]
1. alszempont: Az ajánlati felhívás II.1.4) rovatban rögzített 1-8. sorszámú termékek egységáraira vonatkozó
összesített ajánlati ár (nettó Ft) [45]
2. alszempont: Az ajánlati felhívás II.1.4) rovatban rögzített 9-22. sorszámú termékek egységáraira vonatkozó
összesített ajánlati ár (nettó Ft) [25]
3. alszempont: Az ajánlati felhívás II.1.4) rovatban rögzített 23-30. sorszámú termékek egységáraira vonatkozó
összesített ajánlati ár (nettó Ft) [15]
II. Közvetlen Megrendelésekre vonatkozóan vállalt szállítási határidő (munkanap) [15]
AK az egyes értékelési szempontok tekintetében 0-tól 10-ig ad pontot.
AK az I. értékelési szempont alszempontjai esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az
AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint. AK az Árazatlan Költségvetés érintett
tételcsoportjainak AT általi beárazása alapján az adott alszempont esetében érintett egységárak összesített
értékét, mint az alszempont esetében összesített ajánlati árat értékeli.
AK a II. értékelési szempont esetében az arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre
kerülő rendelkezések szerint.
A II. értékelési szempont esetében AK azt értékeli el, hogy AT az Árazatlan Költségvetésben nevesített termékekre
vonatkozóan milyen időtartamú szállítási határidőt vállal.
A II. értékelési szempont esetében AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a következőket rögzíti:
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- Az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre (és az ennél kedvezőbb, rövidebb időtartamot
tartalmazó vállalásokra) az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 2 munkanap
- 5 munkanapnál kedvezőtlenebb (hosszabb időtartamú) vállalás nem tehető (ennél hosszabb időtartam
megajánlása esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN!).
- 0 munkanap megajánlása szintén kizárt. 0 munkanap megajánlása esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN!
4) Az eljárás nyelve magyar. Ha AT valamely dok-ot más nyelven csatol, az idegen nyelvű dok-hoz egyszerű
fordítást is csatolnia kell. A Kbt. 47.§ (2) bek alapján AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi
fordítását is elfogadja.
5) Azon alk.köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1,M.1
6) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektr. nyil.minták kitöltésével képzett nyilatkozatokat,
valamint az AD I. kötetben rendelkezésre bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, szkennelt pdf
formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dok-okban foglaltak szerint.
7) AK az elj. kb. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR
útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
8) Az ajánlatban meg kell jelölni a kb-nek azt a részét, amelynek telj-hez AT alvállalkozót (AV) kíván igénybe venni,
és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat [Kbt. 66. § (6)
bek.] (A tárgyi nyilatkozatot az EKR rendszerben foglalt űrlapon kell megtenni. (Adott esetben a nemleges nyil-ot
is be kell nyújtani – von-ó rendelkezések az AD I. kötetben!)
9) Ha az AT igénybe vesz kapacitást nyújtó szervezetet vagy személyt, az ajánlatban be kell nyújtani az EKR
rendszerben foglalt űrlap alkalmazásával a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot az igénybe vett kapacitást
nyújtó szervezet vagy személy vonatkozásában, a tárgyi alkalmassági követelmény megjelölésével. (Adott esetben
a nemleges nyil-ot is be kell nyújtani – von-ó rendelkezések az AD I. kötetben!)
10) A Kbt. 75. § (6) bekezdésére tekintettel AK rögzíti, hogy a jelen eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját nem
alkalmazza.
11) Az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. szerinti bírálatot könnyítő szabályokat.
12) AK felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114. § (6a) bekezdése alapján nem köteles az aránytalanul alacsony
ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára. Az AK a Kbt. 73. § (2) bekezdését nem köteles alkalmazni,
annak alapján azonban csak akkor nyilváníthat egy ajánlatot érvénytelennek, ha a Kbt. 72. §-ban foglaltaknak
megfelelően járt el.
13) A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján AK nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, 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.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapesti Honvéd Sportegyesület (10134/2022)
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 Honvéd Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: 19806567241
Postai cím: Dózsa György Út 53. 27999
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beke Jenő
Telefon: +36 307350496
E-mail: beke.jeno@honved.hu
Fax: +36 13290065
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.honved.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/EKR000701372022/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/EKR000701372022/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: Kbt. 5.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti szervezet
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
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:
BHSE – Lelátó és Eredményjelző beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000701372022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
37482000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapesti Honvéd Sportegyesület („Ajánlatkérő”) Kosárlabdacsarnokában, annak fejlesztése érdekében
lenyitható lelátó, illetve eredményjelző beszerzése.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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:
Lenyitható lelátó
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39113000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1134 Budapest, Dózsa György út 53.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlatkérő Kosárlabdacsarnokában, annak fejlesztése érdekében lenyitható lelátó beszerzése az
alábbiak feladatok elvégzése szerint:
1. rész: Lenyitható lelátó
• 6 db pillérközben, pillérközönként 4,50 m adott alaprajzilag
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• Lelátó típusa: lenyitható lelátórendszer manuális mozgatással, kiszállítással a mozgatás (kinyitás,
összecsukás) 1-2 emberrel megoldható
• Falburkoló védőelem: a teljes lelátó mögötti szélességben a csatlakozó falat védő falburkolattal kell
ellátni (legfelső üléssor háttámlája)
• Szegmensek száma: 12 db 2,20 m széles szegmens
• Sorok száma: 3 soros
• Férőhelyek száma: összesen 144 fő
• Sorok emelkedése: 400 mm
• Lelátó mélysége zárt állapotban: legfeljebb 410 mm faltól
A beszerezni kívánt eszközök technikai paramétereinek részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentáció szerinti, valamint az árazott költségvetésben
meghatározott előírásoknak megfelelő termékek megajánlása.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a következőket:
• valamennyi megajánlásra kerülő anyag és munkadíj
• szállítását (így különösen: minden nemű logisztikai feladat elvégzését, az áruk lerakodását a kijelölt
helyre, kicsomagolást, keletkezett hulladék elszállítását, a termék használatra kész állapotban történő
átadását, tárolását maximum 12 hónapig), továbbá
• garanciát (a 12 hónapos jótállást a termék beépítését követően)
A beszerezni kívánt termékek részletes leírását a műszaki leírás, illetve annak részét képező árazatlan
költségvetés tartalmazza.
Ajánlattétel során kizárólag új eszközök ajánlhatók meg. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban, a
dokumentációban és a műszaki dokumentációban, a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, illetve a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben „vagy azzal
egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 20
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
II.2.7.: A szerződés teljesítése a szerződés aláírása napjától. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6)
figyelembevételével kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az
ezt követő első munkanap. A feltüntetett teljesítési határidő fix, azon változtatni nem lehet, figyelemmel
arra, hogy a beszerzés 2016/2017 évi TAO forrás terhére kerül megvalósításra és elszámolásra.
II.2.1) Elnevezés:
Eredményjelző
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
37482000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1134 Budapest, Dózsa György út 53.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlatkérő Kosárlabdacsarnokában, annak fejlesztése érdekében eredményjelző beszerzése az
alábbiak feladatok elvégzése szerint:
A beszerzés tárgya 1 fő eredménykijelző és 1 db másodkijelző LED kivitelben, vezérlőrendszerekkel, pultos
és notebook-os vezérlőrendszerrel, időmérő órákkal, palánk fényjelzéssel, szoftverekkel a részletes kiírás
szerint.
A beszerezni kívánt eszközök technikai paramétereinek részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentáció szerinti, valamint az árazott költségvetésben
meghatározott előírásoknak megfelelő termékek megajánlása.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a következőket:
• valamennyi megajánlásra kerülő anyag és munkadíj
• szállítását (így különösen: minden nemű logisztikai feladat elvégzését, az áruk lerakodását a kijelölt
helyre, kicsomagolást, keletkezett hulladék elszállítását, a termék használatra kész állapotban történő
átadását, tárolását maximum 12 hónapig), továbbá
• garanciát (a 12 hónapos jótállást a termék beépítését követően)
A beszerezni kívánt termékek részletes leírását a műszaki leírás, illetve annak részét képező árazatlan
költségvetés tartalmazza.
Ajánlattétel során kizárólag új eszközök ajánlhatók meg. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban, a
dokumentációban és a műszaki dokumentációban, a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, illetve a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben „vagy azzal
egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 20
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
II.2.7.: A szerződés teljesítése a szerződés aláírása napjától. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6)
figyelembevételével kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az
ezt követő első munkanap. A feltüntetett teljesítési határidő fix, azon változtatni nem lehet, figyelemmel
arra, hogy a beszerzés 2016/2017 évi TAO forrás terhére kerül megvalósításra és elszámolásra.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a Kbt. 114/A.§
(1) bekezdésének rendelkezései szerint kell igazolnia, ennek keretében Ajánlattevőnek a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy
nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá,
valamint 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 ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésére. A Kbt. 62.§ (1)
bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtania. Ajánlatkérő a Kbt. 62.§
(1) bekezdés h)-k), és m) pontjában meghatározott kizáró okok igazolására (ide nem értve a Kbt. 62.§ (1)
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bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okot) elfogadja az ajánlattevő által egy korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot, amennyiben az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében
előírt információkat. Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt.
74.§ (1) bekezdésére is. 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 rögzíti,
hogy a Kbt. 114/A§ (1) bekezdése alapján Ajánlattevőknek az alkalmassági igazolásokat az ajánlatuk
részeként kell benyújtaniuk, így Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdéseit az alkalmasság igazolása
körében nem alkalmazza. Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a kizáró okok vonatkozásában elfogadja
az ajánlattevő ajánlatban tett nyilatkozatát, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdést a kizáró okok vonatkozásában
nem alkalmazza, tehát nem hívja fel a nyertes ajánlattevőt a kizáró okokkal kapcsolatos újabb nyilatkozat
megtételére.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés az eljárásban megfelelően irányadó, azaz amennyiben
a gazdasági szereplő ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében valamely nyilatkozatot
vagy igazolást benyújtott, úgy a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében
benyújtott nyilatkozatot vagy 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: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt
nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt.114/A.§ (1) bekezdése alapján ajánlatevőknek az
ajánlatuk részeként be kell nyújtaniuk a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásaikat. Erre tekintettel Ajánlatkérő a bírálat során
a Kbt. 114/A§ (2)-(6) bekezdések rendelkezéseit alkalmazza, a 67.§ (1) bekezdés, a 69.§ (2)-(9) bekezdés,
valamint a 114.§ (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza.
M1)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek be kell nyújtania
az ajánlatkérő által előírt vizsgált időszakra vonatkozóan, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített, legjelentősebb áruszállítására vonatkozó, a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 23.§- alapján, a
szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolással vagy nyilatkozattal kell igazolnia legalább az
alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve;
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és
telefonszáma vagy e-mail címe,
d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek
megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
f) a teljesítés mennyisége,
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly
módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés
egyértelműen megállapítható legyen.
Vizsgált időszak: a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett
és 3 éven (36 hónap) befejezett közbeszerzés tárgya szerinti referenciát veszi figyelembe az ajánlatkérő a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1a) bek. a) pont alapján.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a vizsgált időszakra vonatkozóan az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbiak szerinti referenciát:
a) 1. rész esetében: legalább 1 db lenyitható lelátó szállítására vonatkozó referenciával.
b) 2. rész esetében: legalább 1 db LED-es eredményjelző szállítására vonatkozó referenciával, amely
magába foglalta a vezérlőrendszer, pultos és notebook-os vezérlőrendszer, időmérő órát, palánk
fényjelzést, illetve kapcsolódó szoftvereket.
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 (Ptk. 6:186.§):
Mérték: a késedelemmel érintett nettó ajánlati ár 1 %-a naptári naponta, max. 20 %. Amennyiben a
késedelmi kötbér eléri a maximumát, az ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Hibás teljesítési kötbér (Ptk. 6:186.§):
Hibás teljesítés esetében a Vevő ugyanolyan összegű kötbérre jogosult, mint amelyet késedelmes
teljesítéskor követelhet arra az időre, amely a hiba bejelentését követően a pótlás, illetve a kijavítás
végrehajtására nyitva álló határidő lejártától a megfelelő teljesítésig tart.
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§):
Mértéke a nettó teljes szerződéses ellenérték 25 %-a. A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő érvényesíti, ha a
teljesítés olyan okból hiúsul meg, amelyért a nyertes Ajánlattevő felelős (különösen a nyertes Ajánlattevő
felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá szerződésszegésére alapított rendkívüli
felmondás vagy elállás).
Jótállási kötelezettség:
Az Ajánlattevő teljes körű jótállást biztosít az általa gyártott/ szállított és beépített, az Ajánlatkérő által
átvett termékekre az adott termék beépítésétől, illetve a jótállás alapján a gyártási vagy anyaghiba miatt
történt javítástól számított 12 hónap időtartamra.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő által igényelt
előleg meghaladja a nettó szerződéses ellenérték 10 %-át, ajánlatkérő az igénybe venni kívánt előlegre
nézve előleg-visszafizetési biztosítékot köt ki, amelyet az előlegbekérővel egyidőben kell az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátani. Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke megegyezik az igényelt előlegnek a
nettó szerződéses ellenérték 10 %-ánál magasabb mértékével.
Jólteljesítési biztosíték: A Kbt. 134.§ (3) bekezdése alapján, a szavatossági és jótállási kötelezettség nem
teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként az ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási
díj 5 (öt) százalékának megfelelő jólteljesítési biztosítékot köt ki. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási
időszak kezdő napjától számítva a jótállási időszak lejártát követő 30. (harmincadik) napig fenn kell állnia.
A jótállási időszak kezdő napja: a megajánlásra kerülő berendezések leszállítását és beépítésére vonatkozó
és sikeres átadás-átvételt követő nap.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapján a jelen pontban előírt biztosíték
rendelkezésre álló összege az ajánlatkérő követelésének kielégítésével csökken, nincs az ajánlattevőnek a
biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettsége.
A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 134.§ (5)
bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
A biztosíték, a nyertes ajánlattevő választása szerint figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdésére nyújtható
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő az Ajánlatkérő CIB Bank Zrt.-nél
vezetett 11100104-19806567-36000001 számú HUF számlájára történő befizetésével (átutalással) vagy
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b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A Kbt. 134.§ (7) bekezdése értelmében Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak
meghatározott része az ajánlattevőnek a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás
útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosíték részletes szabályait a
szerződés tervezete tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Előleg: a nettó szerződéses ár 25 %-a. Az előleget nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követő 15
napon belül kérnie kell. Számlák száma: 1 darab végszámla.
Jogszabály: Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdése, valamint a (10)-(11) bekezdése, valamint a késedelmi kamat
tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155.§-a.
További információt a szerződés tervezete tartalmaz.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem tesz 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:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdések irányadóak. Számlázás: Kbt. 27/A és a
szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(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
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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: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§
(2) bekezdése és a Kbt. 68.§ (1b)–(1c) bek. szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kr. 16.§ (1)–(4)
bekezdésére.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2)–(3)
bekezdése és a Kbt. 68.§ (4)–(6) bekezdése 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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

638

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
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) Hiánypótlás: a Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71.§ (6)-ot. A
hiánypótlás EKR rendszer útján.
2) Az ajánlathoz csatolni kell: aláírási címpéldány vagy aláírásminta, adott esetben meghatalmazás; folyamatban
lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (nemleges nyilatkozat is).
3) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66.§ (2), a 66.§ (6) a) és b), a 65.§ (7) a 67.§ (4) szerinti, valamint a kizáró okokkal
kapcsolatos nyilatkozatokat. Valamennyi nyilatkozatot az EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével kell
ajánlattevőnek benyújtania.
4) Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani.
5) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint.
6) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.
7) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okirat
alkalmas. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került
kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is.
8) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56.§ és 114.§ (6).
9) Ajánlattevőnek az ajánlatához szakmai ajánlatot kell csatolnia, melynek az alábbi részből kell állnia: A szakmai
ajánlat részeként Ajánlattevő köteles ártáblázatot csatolni. Ajánlattevő az ártáblázatban adja meg a megajánlott
termék gyártóját, típusát (amennyiben egyedi gyártás, akkor a típusnál ez kerüljön feltüntetésre) és származási
helyét. Az ajánlati ár megadásakor ajánlattevőnek az alábbiakat kell figyelembe venni: termék költsége; szállítás,
tárolás költségei (így különösen: minden nemű logisztikai feladat elvégzését, az áruk lerakodását a kijelölt helyre,
kicsomagolást, keletkezett hulladék elszállítását, a megajánlásra kerülő termék használatra kész állapotban
történő átadását, illetve tárolását) és a jótállás. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a gyártó vagy típus meg nem ajánlása
nem minősül a Kbt. 71.§ (8) szerinti egyedi részletkérdésnek, így e körben hiánypótlásnak nincsen helye, az ajánlat
érvénytelen.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a
szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt. 69.§ (4)-(6)re is.
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11) Az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69.§ (13) és (14)-ben
leírtak szerint ellenőrizni.
12) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményéről a Kbt. 79.§ (2) szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A
szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131.§ (5)-(6) az irányadó.
13) A III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
14) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A.§ (1) alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű
másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, ott az
Ajánlattevő köteles nyilatkozatát az elektronikus űrlap felhasználásával megtenni.
15) Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített
üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (2018. évi LIV. tv. 1.§) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja.
16) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.
17) Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 114.§ (6a) bekezdését, amely alapján Ajánlatkérő nem köteles az
aránytalanul alacsony ár vizsgálatára.
18) Az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az
irányadó.
19) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem tesz lehetővé.
20) FAKSZ: dr. Esztári Csaba 00946
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Dévaványa Város Önkormányzata (10421/2022)
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: Dévaványa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725321204
Postai cím: Árpád Utca 1.
Város: Dévaványa
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5510
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Valánszki Miklós Róbert
Telefon: +36 66483100
E-mail: polgarmester@devavanya.hu
Fax: +36 66484100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.devavanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.devavanya.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/EKR000599492022/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/EKR000599492022/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:
Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán
Hivatkozási szám: EKR000599492022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

642

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 tárgyi közbeszerzési eljárás célja Dévaványa közigazgatási határain belül csapadékvíz elvezető
rendszer rekonstrukciója, valamint havaria jellegű víztározó kiépítése a TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00039
azonosítószámú, „Vízvédelmi fejlesztések Dévaványán” elnevezésű projekt keretében.
A további, részletes mennyiségi adatokat és műszaki tartalmat a II.2.4) pont, valamint a Közbeszerzési
dokumentumok részét képező Műszaki 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): A részekre történő ajánlattétel lehetővé tétele negatívan
hatna a megvalósítás minőségére, az építési beruházás jellege, műszaki sajátosságai, valamint az
elvégzendő munkálatok nem teszik lehetővé az eljárás részekre bontását. Amennyiben több vállalkozónak
kellene összehangolni a munkafolyamatokat, úgy az egyrészt logisztikai nehézségeket okozna, másrészt
mivel a munkaterületet egyszerre több kivitelező birtokolná, így az bonyolulttá tenné a felelősség és a
garanciális kötelezettségek kérdését, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, továbbá jelentős
többlet költséget jelentene, a tevékenységek maradéktalan ellátását, határidők betartását veszélyeztetné.
Az építési beruházás továbbá nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását
eredményezné, a párhuzamosságok a költségek emelkedését, adott esetben megsokszorozódását
eredményeznék, mely a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45247000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5510 Dévaványa Móricz Zsigmond utca 17. hrsz., Zöldfa utca 300.
hrsz., Köleshalmi utca 370. hrsz., Jéggyár utca 404. hrsz., 453. hrsz., 618. hrsz., Árpád utca 410. hrsz., Sáros
utca 452. hrsz., Széles utca 455. hrsz., Radnóti utca 496. hrsz., Rákóczi Ferenc utca 672. hrsz., 1593. hrsz.,
Szeghalmi utca 1468. hrsz., 2295. hrsz., Deák Ferenc utca 2707. hrsz., Széchenyi utca 3019. hrsz.,folyt.II.2.4)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tárgyi közbeszerzési eljárás célja Dévaványa közigazgatási határain belül csapadékvíz elvezető
rendszer rekonstrukciója, valamint havaria jellegű víztározó kiépítése a TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00039
azonosítószámú, „Vízvédelmi fejlesztések Dévaványán” elnevezésű projekt keretében.
Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt
csapadékvíz-elvezető rendszer, a műtárgyak átépítésével, helyreállításával és kiépítéssel együtt, valamint
kizárólag különösen indokolt esetben zárt csapadékvíz-elvezető rendszer építése, átépítése, valamint
havária jellegű ideiglenes záportározó kialakítása (a tározó befogadó képessége: 26.375 m3).
A tervezett vízilétesítmények főbb műszaki adatai:
1. csatorna jele: 1-7-0a; befogadó neve: 1-0-0; befogadó szelvény száma: 2+434; hossz (m): 482,7; csatorna
helye: Jéggyár u.
2. csatorna jele: 1-7-3; befogadó neve: 1-7-0a; befogadó szelvény száma: 0+363.7; hossz (m): 202,7;
csatorna helye: Széles u., Jéggyár u., Radnóti u.
3. csatorna jele: 1-7-3-1; befogadó neve: 1-7-3; befogadó szelvény száma: 0+103.2; hossz (m): 44,8;
csatorna helye: Széles u.
4. csatorna jele: 1-7-4a; befogadó neve: 1-7-0a; befogadó szelvény száma: 0+446.5; hossz (m): 39,7;
csatorna helye: Jéggyár u.
5. csatorna jele: 1-11-5-2; befogadó neve: 1-11-4; befogadó szelvény száma: 0+152; hossz (m): 188,6;
csatorna helye: Rákóczi u.
6. csatorna jele: 2-0-0; befogadó neve: 2-0-0; befogadó szelvény száma: 1+608; hossz (m): 507,4; csatorna
helye: Szeghalmi út
7. csatorna jele: 2-8-11-2; befogadó neve: Havária jellegű záportározó; befogadó szelvény száma: -; hossz
(m): 86,8; csatorna helye: Homokbánya u.
8. csatorna jele: 3-7-0a; befogadó neve: 3-0-0; befogadó szelvény száma: 0+174; hossz (m): 224,7; csatorna
helye: Tövis u.
9. csatorna jele: 1-11-5-1; befogadó neve: 1-11-5; befogadó szelvény száma: 0+137; hossz (m): 303,4;
csatorna helye: Rákóczi u.
10. csatorna jele: 1-7-1; befogadó neve: 1-7-0a; befogadó szelvény száma: 0+245.6; hossz (m): 186,9;
csatorna helye: Jéggyár u.
11. csatorna jele: 1-7-1-1; befogadó neve: 1-7-1; befogadó szelvény száma: 0+015.2; hossz (m): 99,6;
csatorna helye: Jéggyár u.
12. csatorna jele: 1-1-3a; befogadó neve: 1-1-3; befogadó szelvény száma: 0+297; hossz (m): 310,2;
csatorna helye: Zöldfa, Köleshalmi u.
13. csatorna jele: 1-1-36; befogadó neve: 1-1-3a; befogadó szelvény száma: 0+051.2; hossz (m): 214,9;
csatorna helye: Köleshalmi u.
14. csatorna jele: 1-1-37; befogadó neve: 1-1-3a; befogadó szelvény száma: 0+061.7; hossz (m): 149,0;
csatorna helye: Köleshalmi u.
15. csatorna jele: 1-8-4; befogadó neve: 1-8-0; befogadó szelvény száma: 0+267.6; hossz (m): 332,3;
csatorna helye: Sáros u.
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16. csatorna jele: 3-5-0; befogadó neve: 3-0-0a; befogadó szelvény száma: 0+392; hossz (m): 250,4;
csatorna helye: Hajós u.
17. csatorna jele: 3-5-2; befogadó neve: 3-5-0; befogadó szelvény száma: 0+250.4; hossz (m): 9,3; csatorna
helye: Hajós u.
18. csatorna jele: 3-5-2-1; befogadó neve: 3-5-2; befogadó szelvény száma: 0+009.3; hossz (m): 148,8;
csatorna helye: Villa u.
19. csatorna jele: 3-6-0a; befogadó neve: 3-0-0; befogadó szelvény száma: 0+160; hossz (m): 66,5; csatorna
helye: Tövis u.
20. csatorna jele: 1-8-5; befogadó neve: 1-8-0; befogadó szelvény száma: 0+279.4; hossz (m): 87,5; csatorna
helye: Sáros u.
21. csatorna jele: 1-7-1-3; befogadó neve: 1-7-1; befogadó szelvény száma: 0+104.4; hossz (m): 33,8;
csatorna helye: Sáros u.
Mindösszesen hossz: 3970,0 m
A tárgyi építési beruházás engedélyköteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező tervezői
műszaki leírás és kiviteli tervdokumentáció, valamint a vízjogi létesítési engedély tartalmazza.
II.2.3) ponthoz:
A teljesítés helye:
5510 Dévaványa
Móricz Zsigmond utca 17. hrsz.,
Zöldfa utca 300. hrsz.,
Köleshalmi utca 370. hrsz.,
Jéggyár utca 404. hrsz., 453. hrsz., 618. hrsz.,
Árpád utca 410. hrsz.,
Sáros utca 452. hrsz.,
Széles utca 455. hrsz.,
Radnóti utca 496. hrsz.,
Rákóczi Ferenc utca 672. hrsz., 1593. hrsz.,
Szeghalmi utca 1468. hrsz., 2295. hrsz.,
Deák Ferenc utca 2707. hrsz.,
Széchenyi utca 3019. hrsz.,
Szérűskert utca 3307/2. hrsz.,
Hajós utca 3659. hrsz.,
Villa utca 3694. hrsz.,
Tövis utca 3724. hrsz.,
belterület 2296/2. hrsz., 2297. hrsz., 2304. hrsz., 2391. hrsz., 2392. hrsz., 2393/1. hrsz., 2395. hrsz., 2397. hrsz.
(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 hátrányos helyzetű munkavállalók száma
(minimum 0 fő, maximum 3 fő) 5
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2 3. A 36 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállás ideje (egész hónap, minimum 0 hónap – maximum
24 hónap) 5
3 4. A teljesítésbe bevonni kívánt M/2. a) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, minimum 0 hónap – maximum 36
hónap 10
4 5. A teljesítésbe bevonni kívánt M/2. b) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap, minimum 0 hónap – maximum 36
hónap 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó 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: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00039
II.2.13) További információ
II.1.5) és II.2.7) pontokhoz: A teljesítési határidő: A munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől
számított 8 naptári hónap, de legkésőbb 2023. április 01. napja, tekintettel arra, hogy ez a projekt fizikai
zárásának tervezett dátuma. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Amennyiben a projekt meghosszabbítására sor kerül, abban az esetben is a jelen pontban rögzített
időtartam az irányadó a vállalkozási szerződés teljesítése során, vagyis a jelen pontban rögzített időtartam
a projekt határidő meghosszabbítása esetén sem növekedhet.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
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Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a (közös) ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, aki, vagy amely az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel (amivel)
szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő
előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak az ajánlatban történő benyújtását.
Ajánlatkérő a 114/A. § (1) bekezdése értemében a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza,
a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit
Ajánlatkérő nem alkalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A. § (3)-(4) bekezdéseire.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és
lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény
3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban
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. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésére miszerint 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.
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 az ajánlatában nyilatkozzon 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.
Öntisztázás: Kbt. 64. §-ában foglaltaknak megfelelően.
Továbbiak a Közbeszerzési Dokumentumokban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Sz/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az építőipari kivitelezést végző gazdasági szereplő nem
szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos névjegyzékében,
illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem
rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében
alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdést, amely értelmében előírja, hogy a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott alkalmassági követelmények alátámasztásául szolgáló igazolásokat az
ajánlattevőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

647

Sz/1. Ajánlatkérő az előírt követelmény tekintetében a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő
esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének
adatai alapján ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást
(kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza
a Kbt. 114/A. § (1) bekezdést, amely értelmében előírja, hogy a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott alkalmassági követelmények alátámasztásául szolgáló igazolásokat az
ajánlattevőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontjának megfelelően - az ajánlattevőnek az
ajánlatban 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 (belvíz és/vagy csapadékvíz elvezető csatorna építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése és/
vagy víztározó és/vagy záportározó építése és/vagy bővítése és/vagy felújítása) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a 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 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
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Ha az ajánlattevő a P/1. pont 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 a figyelmet továbbá a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
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 350.000.000 millió forint összeget, míg a közbeszerzés
tárgyából (belvíz és/vagy csapadékvíz elvezető csatorna építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése és/
vagy víztározó és/vagy záportározó építése és/vagy bővítése és/vagy felújítása) származó nettó árbevétele
nem éri el a nettó 250.000.000 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
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ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza
a Kbt. 114/A. § (1) bekezdést, amely értelmében előírja, hogy a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott alkalmassági követelmények alátámasztásául szolgáló igazolásokat az
ajánlattevőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése értemében
a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a Kbt. 69. § (2)-(9)
bekezdés, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit Ajánlatkérő nem alkalmazza.
M/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bek. a) pontja
alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 5 évben (60 hónapban)
teljesített, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (építési
beruházásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint az alábbi
tartalommal:
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel) és helye,
- szerződést kötő másik fél megnevezése és székhelye,
- építési beruházás tárgya és mennyisége, (alkalmassági követelménynek megfelelően részletezett
tartalommal),
- a műszaki átadás-átvétel időpontja,
- referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. § (5)
bekezdése szerint fogadható el.
M/2. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés b) pontja
alapján az ajánlathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
a) ajánlattevői nyilatkozat, amelyből megállapítható, hogy mely szakembert mely alkalmassági
követelményre jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR űrlap),
b) szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza,
c) szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata,
d) végzettséget, illetve szakképzettséget igazoló dokumentum.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges
adatokat, így különösen a projektek megnevezését, adott szakember által ellátott feladat ismertetését, a
tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal). Az önéletrajznak tartalmaznia kell annak a
szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban
vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll, kezdő időpontjának egyidejű megjelölésével.
Az önéletrajznak mind az alkalmassági követelmények fennállását, mind pedig az értékelési szempontok
szerinti többlet szakmai tapasztalatot is alá kell támasztania.
A jogosultság, végzettség, illetve képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége
és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos
gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Amennyiben a szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai
névjegyzék) szerint az ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a szakmai gyakorlati idő ismertetése és igazolása
nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság megléte igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az
önéletrajzban feltüntetni a jogosultság megszerzésének időpontját, a kamarai nyilvántartási számot,
továbbá azon kamarai elektronikus elérési útvonalat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is
megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást
tartalmazó okiratot és a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Az alkalmasság igazolásához
igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó,

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

649

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.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11)-(12) bekezdésére is.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági
szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a
bírálat során.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11) bekezdésében, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Továbbiak a Közbeszerzési Dokumentumokban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. a) Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított megelőző öt évben (azaz
60 hónapban) teljesített, de legfeljebb nyolc éven (azaz 96 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább összesen 2800
méter hosszúságú belvíz és/vagy csapadékvíz elvezető csatorna építésére és/vagy felújítására és/vagy
bővítésére vonatkozó referenciával.
M/1. b) Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladása napjától visszafelé számított megelőző öt évben (azaz 60 hónapban) teljesített, de legfeljebb
nyolc éven (azaz 96 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább összesen 18.000 m3 befogadó képességű víztározó és/
vagy záportározó építésére és/vagy bővítésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.
Az előírt referencia több szerződés bemutatásával is teljesíthető, mind mennyiségi alapon, mind az egyes
referencia elemek kapcsán.
M/2. a) Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni
kívánt legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ
szakterületű felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges
(vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M/2. b) Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt
legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-M szakterületű
felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal
egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
A szakemberek között az átfedés 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
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, a jelen
felhívás VI.3.3) pontjában foglaltak szerint.
Jólteljesítési biztosíték: A jólteljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától
a jótállás időtartamára kell rendelkezésre állnia. A jólteljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjában foglaltak szerint nyújtható ajánlattevő választása szerint. A jólteljesítési biztosíték a teljes nettó
vállalkozói díj 3%-ának megfelelő összeg.
Késedelmi kötbér: alapja a teljes nettó vállalkozói dj, mértéke 1 % naptári naponta, maximális összege a
teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a.
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Jótállás: a nyertes ajánlattevő megajánlása szerint (értékelési részszempont), de minimum 36 hónap. A
jótállás kezdő időpontja az átadás-átvételi eljárás befejezésének a napja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. §, 6:187. § (1)-(2) bekezdéseire.
Fizetési késedelem esetén: Ptk. 6:155. § (1) bekezdés.
A szerződés biztosítékainak részletes szabályait a további közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő a következők szerint biztosítja a részszámlázás lehetőségét: 1 db előlegszámla (15%), 4 db
részszámla, 1 db végszámla az alábbiak szerint:
1. részszámla: 15%-ot elérő műszaki teljesítés esetén, a vállalkozói dj 15%-a mértékben,
2. részszámla: 40%-ot elérő műszaki teljesítés esetén, a vállalkozói dj 25%-a mértékben,
3. részszámla: 60%-ot elérő műszaki teljesítés esetén, a vállalkozói dj 20%-a mértékben,
4. részszámla: 80%-ot elérő műszaki teljesítés esetén, a vállalkozói dj 20%-a mértékben,
végszámla: 100%-ot elérő műszaki teljesítés esetén, a vállalkozói dj 20%-a mértékben.
Ajánlatkérő a teljes ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő összegű előlegre jogosult.
Számlázás: Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti nyertes Ajánlattevő bankszámlájára a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, illetve alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. § szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6), (8) bekezdéseire, valamint a Kbt. 27/A. §-ra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. §, 6:187. § (1)-(2) bekezdéseire.
Fizetési késedelem esetén: Ptk. 6:155. § (1) bekezdés.
A szerződés ellenértékének kifizetése a TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00039 azonosítószámú projektből,
utófinanszírozással történik. A támogatás intenzitása: 100 %.
Részletes információk a Közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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
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(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: 2022/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdésében
foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a,
valamint a Kbt. 68. § 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

652

x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 4.000.000,- Ft
A befizetés helye: Ajánlatkérő fizetési számlaszáma
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10402142-49564855-56551002
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalást igazoló dokumentummal vagy
a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény benyújtásával.
Átutalás esetén Ajánlattevőnek a közlemény rovatba a következőt kell feltüntetnie: ajánlati biztosíték.
Az ajánlati kötöttség beálltáig kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Az ajánlati biztosíték teljesítésére vonatkozó részletes rendelkezések a Kbt. 54. § és a vonatkozó
jogszabályok szerint értendők.
Irányadó a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése.
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:
Értékelés: legjobb ár-érték arány, Pontozás: 1. fordított arányosítás, 2-5. legkedvezőbb szint,
legkedvezőtlenebb elvárás, részletesen a KD-ban!
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. Ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR-en (www.ekr.gov.hu) keresztül kell
és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait –
azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf fájlformátumban
benyújtani szíveskedjenek!
2. A Kbt. 35. § (1) bek. alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.
§ (2a) bek.-re. Közös ajánlattétel esetén csatolandó a közös ajánlattevők konzorciális megállapodása.
3. AT-nek ajánlatához csatolnia kell a KD részeként kiadott árazatlan költségvetést teljes egészében beárazva,
cégszerűen aláírva, pdf formátumban, valamint annak excel szerkeszthető változatát is. Az árazatlan költségvetés
tételein változtatni nem lehet.
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4. Felelősségbiztosítás: legalább 75.000.000 Ft/káresemény és 150.000.000 Ft/év mértékű építési-szerelési
felelősségbiztosítás. (nyilatkozat aláírt pdf formátumban csatolandó) Irányadó a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §.
5. AK a Kbt. 71. § alapján az összes AT számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. AK felhívja
a figyelmet a Kbt. 71. § (9a) bek.-re.
6. AK a Kbt. 54. § (5) bek. b) pontját alkalmazza, az ajánlati biztosíték nem válik a megkötött szerződést megerősítő
mellékkötelezettséggé.
7. Az eljárás nyelve a magyar. Nem magyar nyelvű dok. benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal
együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. AK a Kbt. 47. § (2) bek. alapján a dokumentumok AT
általi fordítást is elfogadja.
8. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §-a és Kbt. 114. § (6) bek. szerint.
9. Irányadó idő: magyarországi helyi idő (CET).
10. Árfolyam: A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás megküldésének
napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
11. AK kizárja projekttársaság létrehozását.
12. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 72. § rendelkezéseit.
14. Értékelés módszere: 1. Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, 2-5. részszempontok: Kbt. 77. § (1) bek.
szerinti legkedvezőbb szint, és legkedvezőtlenebb elvárás, ME útmutató alapján. A Kbt. 76. § (10) bek. alapján a
módszerek részletes ismertetését a KD tartalmazza.
15. Ponthatár: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, a felső
határa 10 pont.
16. Ajánlattevő köteles kitölteni az EKR felület által generált űrlapokat (Felolvasólap, Kbt. 66. § (2) bek. szerinti
nyilatkozat, Nyilatkozat változásbejegyzésről, Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat,
Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában,
Nyilatkozat kizáró okok vonatkozásában, Nyilatkozat üzleti titokról, Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjai
szerint, Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerint, Nyilatkozat a szakemberről).
17. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
18. FAKSZ: dr. Palotai Péter (01026), helyettese: dr. Pécsy Mária (01014), dr. Sztipanov Sonja (01238)
19. AK a Kbt. 56. § (7) bek.-re hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy helyszíni bejárást nem tart.
20. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához aláírási címpéldányát, a KD-ban részletezettek szerint.
21. Irányadó jogszabályok: Kbt., 321/2015. (X. 30.) Kr., 322/2015. (X. 30.) Kr., 424/2017. (XII. 19.) Kr., Ptk., 272/2014.
(XI. 5.) Kr.
22. AK a Kbt. 69.§ (2)-(9) bek.-ben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, ehelyett a Kbt. 114/A. § rendelkezéseit
alkalmazza. Így az ajánlatok bírálata 1 lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dok.ok alapján történik. Erre tekintettel a kizáró okok hatálya alatt nem állás, és az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés igazolására előírt dok.-ok az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtandók.
23. Figyelem! AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdéseit, azaz az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és adott esetben (AK döntése alapján) az azt
követő 1 vagy több legkedvezőbb Ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
24. AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § (2) bekezdését.
25. AK alkalmazza a Kbt. 114. § (4a) bekezdését.
26. Az ajánlatban kötelező benyújtani a 2. értékelési szempontra megajánlott hátrányos helyzetű munkavállaló
adatait tartalmazó nyilatkozatot, pontosan megadva a szerződés teljesítése során ellátandó konkrét feladatokat is
(személyenként), valamint a hátrányos helyzetű minőség igazolására szolgáló dokumentumot.
27. Szerződéskötési feltétel: a vállalkozási szerződés teljesítése során szükséges MSZ EN ISO 14001, MSZ EN ISO
9001, továbbá az MSZ ISO 45001 rendszerszabvány szerinti irányítási rendszer tanúsítvány alkalmazása vagy az EU
más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, illetve az egyenértékű irányítási intézkedések
egyéb bizonyítékainak alkalmazása.
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28. A III.1.5) ponthoz: AK a Kbt. 114. § (11) bek. alapján a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja
az előző évben egymilliárd forint, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők
számára, akik teljesítésükhöz e feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozót vesznek igénybe, és akik az
előírt alkalmassági követelményeknek a jelen pont szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet
kapacitására támaszkodva felelnek meg. (nyilatkozat aláírt pdf-ben csatolandó)
29. AT-nek nyilatkoznia kell a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
Karakterkorlát miatt részletesen a KD-ban!
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Egyházasharaszti Önkormányzat (9999/2022)
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: Egyházasharaszti Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15331139102
Postai cím: Kossuth L. Utca 70.
Város: Egyházasharaszti
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7824
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vida Laura
Telefon: +36 308972999
E-mail: laura.vida20@gmail.com
Fax: +36 72279200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://eharaszti.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/EKR000606642022/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/EKR000606642022/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:
Egyházasharaszti bölcsőde eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR000606642022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

657

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A "TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00008” projekt azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó eszközök beszerzése.
További részletes eszköz megnevezés és mennyiség részenként a II.2.4. pontokban, valamint a
dokumentációban.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bek.ben foglaltak alapján a meghat.
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit
vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre,
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszközöknek újaknak kell lenniük, helyszínre szállítva, használatra alkalmas átadással, szállítással, adott
esetben össze-és/vagy beszereléssel.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Bútorok, lakberendezési cikkek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39000000-2

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7824 Egyházasharaszti, Kossuth u. 69., Hrsz: 65.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
243 féle, 1654 egység (összesített mennyiség, db vagy készlet) különféle bútorok, belső építészeti, játékok
és használati árucikkek.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bek.ben foglaltak alapján a meghat.
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit
vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre,
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszközöknek újaknak kell lenniük, helyszínre szállítva, használatra alkalmas átadással, szállítással, adott
esetben össze-és/vagy beszereléssel.
(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: 20
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00008 projekt a.számú pály.
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.
A II.2.7) pontban megadott határidő naptári napban értendő.
II.2.1) Elnevezés:
Elektronikai eszközök
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Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30000000-9

További tárgyak:
39700000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7824 Egyházasharaszti, Kossuth u. 69., Hrsz: 65.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
11 féle, 21 egység (összesített mennyiség, db) különféle elektronikai eszközök.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bek.ben foglaltak alapján a meghat.
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit
vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre,
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszközöknek újaknak kell lenniük, helyszínre szállítva, használatra alkalmas átadással, szállítással, adott
esetben össze-és/vagy beszereléssel.
(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: 20
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00008 projekt a.számú pály.
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II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.
A II.2.7) pontban megadott határidő naptári napban értendő.
II.2.1) Elnevezés:
Játszótéri eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
37535200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7824 Egyházasharaszti, Kossuth u. 69., Hrsz: 65.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
11 féle, 20 egység (összesített mennyiség, db) különféle játszótéri eszközök.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bek.ben foglaltak alapján a meghat.
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit
vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre,
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszközöknek újaknak kell lenniük, helyszínre szállítva, használatra alkalmas átadással, szállítással, adott
esetben össze-és/vagy beszereléssel.
(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: 20
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
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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-1.4.1-19-BA1-2019-00008 projekt a.számú pály.
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.
A II.2.7) pontban megadott határidő naptári napban értendő.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m)
pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő
kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Korm.) 17. § (1)
bekezdése alapján 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.8.§ ib) és 10. § gb) pontjában
foglaltak szerint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosásról
szóló 2017. évi LIII. trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő
elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti, korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet az ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKRben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely
korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Korm. 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 igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. A Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) pontjára vonatkozóan az EKR-ben rendelkezésre bocsátott Űrlap kitöltésével kell nyilatkoznia
Ajánlattevőnek. Az alvállalkozók vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy azok nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k),
és m) pontjában előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján
a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését, azaz az ajánlattételi felhívás feladásának
időpontját 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. AK felhívja a figyelmet
a Kbt. 69. § (11a) bek.-re. Öntisztázás a Kbt. 64.§-ban foglaltak szerint.
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
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésére tekintettel nem ír
elő alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésére
tekintettel nem ír elő alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésére tekintettel nem ír
elő alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésére tekintettel nem ír elő
alkalmassági követelményt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részajánlati kör esetén:
1. Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi
magát, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződést késedelmesen teljesíti. A késedelmi kötbér alapja: az
adott szerződésben meghatározott teljes nettó ajánlati ár. Késedelmi kötbér: a teljes nettó ajánlati ár 0,5
%-a/naptári nap, minden késedelmesen eltelt nap után, de max. a teljes nettó ajánlati ár 10 %-a.
2. Meghiúsulási kötbér: A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi
magát arra az esetre, ha a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért felelős, meghiúsul. A meghiúsulási
kötbér alapja: az adott szerződésben meghatározott teljes nettó ajánlati ár. A meghiúsulási kötbér mértéke
a teljes nettó ajánlati ár 20%-a.
3. Hibás teljesítési kötbér: a teljes nettó ajánlati ár 10 %-a, ha AK nem él szavatossági jogai
érvényesítésével.
4. AK kötbér címen összesen legfeljebb a nettó ajánlati ár 30%-ának megf. kötbért jogosult érvényesíteni.
5. AK. a Kbt. 135. § (6) bek.-t alkalmazza.
6. Jótállás: AK 12 hónap kötelező jótállási kötelezettséget ír elő az átadás-átvételi eljárás sikeres és
hiánytalan lezárását követően.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részajánlati kör esetén:
1.A fedezet a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00008 sz. projekt terhére biztosított (elszám. költs. 100%) a
támogatói okiratban foglaltak erejéig. Kifizetés pénzneme HUF.
2. Benyújtható számlák: 1 db részszámla 50%-os teljesítésnél és 1 db végszámla az eszközök 100 %-os
leszállítását követően, 100 %-os teljesítésnél nyújtható be, a benyújtás feltétele Ajánlatkérő által kiadott
teljesítésigazolás megléte.
Nyertes AT a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően az
igazolt (rész)végteljesítést követően jogosult számlát benyújtani. A számlán fel kell tüntetni a projekt
azonosítószámát és megnevezését is.
3. Finansz. mód.: utófinansz.
4. AK a Kbt. 135. § (8) bekezdésére tekintettel a nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő előleget biztosít.
5. Telj.igazolás a Kbt.135.§(1)bek. szerint 15 napon belül.
6. Fizetési határidő: A számla a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.szer. a kézhezvételétől szám.30 naptári napon belül
banki átutalással kerül kifiz.-re.
7.Von. jogszab.: 2013.évi V.tv.(Ptk.), 2015.évi CXLIII. tv.(Kbt.), 2016.évi IX.tv., 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
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AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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:
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/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/30 (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: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az
elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.
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:
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.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

665

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 ajánlatokat az EKR rendszerben lehet benyújtani a IV.2.2)pontban megadott
időpontig.
2.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§(5) bek.szerint.
3.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt.66.§(2) bek. vonatkozóan. Az ajánlatnak továbbá
tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt. 67.§ (4) bekezdései vonatkozásában is.
4. Határidők/időpontok magyarországi helyi idő szerint értendők.
5. AK alkalmazza valamennyi részajánlati körben a Kbt. 81.§(4)-(5)bekezdését, azaz: A bírálatnak az aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a
legkedvezőbb ajánlatot tett AT tekintetében vizsgálja az ár aránytalanul alacsony voltát és alkalmazza szükség
esetén a Kbt.72.§szerinti eljárást. Az ajánlatok bírálatát, az ajánlati nyilatkozatok alapján az ajánlatok értékelését
követően végezi el.Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb, vagy a legkedvezőbb és az azt
követő egy vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot.
6. A szerz.-kötés feltétele, hogy nyertes AT-nek be kell mutatnia - a dok.-ban részletezettek szerint - a megajánlott
termék magyar nyelvű műszaki dokumentációját, amely igazolja, hogy a termék megfelel a műszaki leírásban
szereplő - minimálisan elvárt - műszaki tartalomnak.
7. AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2 )bekezdés e)pontját valamennyi részajánlati körben.
8.AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (8) bekezdésére.
9. FAKSZ:Dr.Zoric Ildikó;lajst.sz.:00158.
10. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
11. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja, és felhívja a figyelmet a 71. § (3) és (8)
bekezdésében foglaltakra. AK nem alkalmazza a 71. § (6) bekezdését, miszerint "Az ajánlatkérő köteles újabb
hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles
az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az
ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,
és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy a közbeszerzési
dokumentumokban feltüntette, hogy ilyen esetben nem - vagy csak az általa
meghatározott korlátozással - rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás
során már nem pótolható."
12.AT-nek a dok.-ban részletezettek szerint szakmai ajánlatot kell benyújtania Excel és aláírt PDF formátumban,
megadva minden egyes megajánlott termék megnevezését, a konkrét típusmegjelölést vagy gyártót vagy a
termék egyedi jellegét, a származási helyet, a termékek szakmai táblázatban feltüntetett műszaki paramétereit,
nettó egységárait és a mennyiséggel kiszorzott nettó árat.
13. AT ajánlatához köteles becsatolni (adott esetben ajánlatkérői felhívásra) valamennyi, az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dok.-ban meghatározott nyilatkozatot, igazolást és dokumentumot.
14. Ha valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus
űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése
útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton
megtett nyilatkozatokra az e-Kr. 11-12. §-ai vonatkoznak.
15. Csatolandó az ajánlatban aláírók aláírási címpéldánya, vagy aláírásmintája dok. szerint.
16. AK konzultációt nem tart, a felhívással, illetve dok.-kal kapcs.-ban kieg.táj. a Kbt. 56. §-nak és 114.§ (6)
bekezdésének megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhető.
17.Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb ár szerinti értékelési szempont.
18.Érvénytelen az ajánlat amennyiben: nem kerül csatolásra az ártáblázat; nem kerül kitöltésre valamely egységár;
valamely az ajánlattevő által megajánlott termék esetében nem kerül feltüntetésre az általa kínált termék pontos
neve, gyártója, típusa.
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19.Ajánlatkérő egyebekben az ártáblázat vonatkozásában a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pont szerint jár el.
Egyenértékű termék megajánlása esetén az ajánlat részeként csatolni szükséges az egyenértékűség bizonyítására
vonatkozó gyártói dokumentumot/igazolást (adott esetben).
20.Az alvállalkozók tekintetében irányadó a Kbt. 138. § (3) bek.
21.Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra,
úgy az AT-nek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az AT általi magyar fordítást is.
22.AT az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített
módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
KARAKTERKORLÁTOZÁS, MIATT TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A KÖZBESZERZÉSI DOK. TART.!
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Eötvös József Főiskola (10306/2022)
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: Eötvös József Főiskola
Nemzeti azonosítószám: 15308988203
Postai cím: Szegedi Út 2
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paska Mihály
Telefon: +36 79524624
E-mail: paska.mihaly@ejf.hu
Fax: +36 79524624
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ejf.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ejf.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/EKR000696942022/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/EKR000696942022/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
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:
B épület engedélyes és kiviteli tervek készítése
Hivatkozási szám: EKR000696942022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

669

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Eötvös József Főiskola „B” épület felújítása (energetika, akadálymentesítés, belső átalakítások) kapcsán
a rendelkezésre álló engedélyes tervek módosításának engedélyezése és kiviteli tervek készítése.
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 tárgyi beszerzés az Eötvös József Főiskola „B” épületének
energetika felújítására, akadálymentesítésére, belső átalakítására irányul, melynek során az egyes
feladatok összehangolása eredményezheti az energiahatékonyság növelését, így a tervezési munka
tervezési szakterületekre való bontása sem műszakilag sem gazdaságilag nem célszerű.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
B épület engedélyes és kiviteli tervek készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Eötvös József Főiskola Felsőoktatási intézmény gyakorlati oktatását szolgáló „B” épületének
energiahatékony kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák megvalósítása során az oktatási
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épületrész átalakítását tervezzük, mely belső átalakítással és külső energetikai korszerűsítéssel, valamint
akadálymentesítéssel járna. Az akadálymentesítés során szeretnénk valamennyi szint akadálymentesítését,
mely csak személyi felvonó alkalmazásával lehetséges. A személyfelvonó mivel érintheti az épület
településképi kialakítását, és födémszerkezet átvágását is, mely statikai átalakítással járna, ezért
mindenképp indokolt a jogerőre emelkedett engedélyez terv módosítása.
Engedély adatai:
Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 202100113931
Iratazonosító: IR-000697846/2022
Iktatószám: BK/ETDR/23-10/2022
MŰSZAKI TARTALOM
6500 Baja, Szabadka u. 1., hrsz.: 735/2 alatti ingatlanon meglévő „B” ÉPÜLET átalakításához szükséges
engedélyezési tervek módosításához, valamint komplett kiviteli tervdokumentációk elkészítésére:
Az ajánlatnak két részből kell állnia:
- Engedélyezési tervdokumentáció módosítása (lift, zöldtető miatt)
- Komplett építész és szakági kiviteli tervek készítése
A bővítéssel érintett helyiségek alapterülete: 107,06 m2
Építési engedéllyel NEM érintett épületrészen átalakítással érintett helyiségek alapterülete:
földszint: 617,99 m²
I. emelet: 502,81 m²
II. emelet: 498,99 m²
Összesen: 1619,79 m2
A.) energetikai átalakítást érintő, valamint akadálymentesítéssel összefüggő kiviteli tervek (homlokzat
szigetelés, alsó-felső födém szigetelés, zöldtető kialakítása, napelemes rendszerek, fűtési rendszer,
akadálymentesítési feladatok, akadálymentes vizesblokkok kialakítása, lift, kerékpártároló kialakítása,
akadálymentes parkoló, és térkövezés kialakítása)
B/1. Energetikai átalakítást érintő, korszerű levegő-víz hőszivattyú kiviteli terveinek elkészítése, meglévő
fűtőkészülékek integrálása új hőszivattyúval. (hibrid rendszer) A komplett fűtési és hűtési technológia
tartalmazza a megújuló és hagyományos energiaforrás(gáz) felhasználását. (opciós tétel)
B/2. Nem energia megtakarítással járó kiviteli tervek (I. – II. emeleti helyiségek funkcióváltása során
kialakuló szálláshelyekhez és kiszolgáló helyiségeihez kapcsolódó építészeti, gépészeti, villamossági
(szakági) kiviteli tervek.
Nem energia megtakarítással járó kiviteli tervek (helyiségek funkcióváltása, gyengeáram, erősáram,
tűzjelző rendszer, szellőzés, víz és szennyvízelvezetés, vagyonvédelem) (opciós tétel)
1. Építési engedély módosításának dokumentációs tartalma:
Az építész tervek a 28/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozattal elfogadott, AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI
DOKUMENTÁCIÓ TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEIRŐL szóló Magyar Építész Kamara Útmutató
szerint
2. Építész kiviteli tervdokumentáció tartalma: 7/2006. (VI.24.) rendeletnek megfelelően
Az építész kiviteli tervdokumentáció az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rend. 23. §; a 28/2015. (04.09.) sz. MÉK kgy határozattal elfogadott, AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI
DOKUMENTÁCIÓ TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEIRŐL szóló Magyar Építész Kamara Útmutató;
valamint a Magyar Építész Kamara 2017.05.19-i Küldöttgyűlése által elfogadott A KIVITELI TERVEK
TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI című Szabályzat szerint készül.
3. Szakági kiviteli tervdokumentációk tartalma:
A szakági kiviteli tervdokumentációk az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rend. 22.; 22/A. és 23. §; valamint a Magyar Mérnöki Kamara 2017.évben kiadott
TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI című Szabályzat szerint készülnek.
Részletek: Közbeszerzési Dokumentációban (KD).
(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 2. Az M/2.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember
alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 20
2 3. Az M/2.2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen
felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 15
3 4. Az M/2.3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen
felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Tervezői díj (nettó forint) / Súlyszám: 50
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: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A tervezési munka során a tervező feladata a feladatleírásban megfogalmazott alapelvek
alapján a rendelkezésre álló engedélyes tervek módosításának engedélyezése és kiviteli tervek készítése.
Az alábbi két tételt ajánlatkérő opcionálisan kívánja megrendelni:
B/1. Energetikai átalakítást érintő, korszerű levegő-víz hőszivattyú kiviteli terveinek elkészítése, meglévő
fűtőkészülékek integrálása új hőszivattyúval. (hibrid rendszer) A komplett fűtési és hűtési technológia
tartalmazza a megújuló és hagyományos energiaforrás(gáz) felhasználását.
B/2. Nem energia megtakarítással járó kiviteli tervek (I. – II. emeleti helyiségek funkcióváltása során
kialakuló szálláshelyekhez és kiszolgáló helyiségeihez kapcsolódó építészeti, gépészeti, villamossági
(szakági) kiviteli tervek.
Az opcionális rész pontos meghatározása a műszaki leírásban található.
Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak:
Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú írásbeli (ideértendő
Fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére
megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul
visszaigazolja.
Az opció abban az esetben hívható le, amennyiben a szerződés hatálya alatt nyilatkozat formájában
jelzésre kerül, hogy az ajánlatkérő igényt tart rá.
A B/1. jelű opcionális rész kapcsán a lehívás további feltétele, hogy az ajánlatkérő erre vonatkozóan
benyújtott támogatásra irányuló igénye elfogadásra kerüljön.
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Az opció igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési
jogosultsága nincs.
Az opció felhasználása egyebekben szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
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: RRF-2.1.2-21-2022-00025, opc. KEHOP-5.2.15.-21.
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m)
pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró
okok és az alkalmassági követelmények, tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)–(6)
bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)–(9) bekezdés, valamint a 114. § (2)
bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza. A 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő
a bírálat során a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerinti valamennyi gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában
ellenőrzi.
A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése
alapján a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
Kizáró okok igazolásának módja alvállalkozók és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett GSZ
esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az engedély vagy jogosítvány
másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
Az alkalmasság igazolására a 321/2015. Kr. 1.§ (7) bekezdése is irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás
feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (Építészeti
tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát,
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attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az
adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül
megelőző 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége
megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt
minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással
kapcsolatban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha:
P.1. a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a
közbeszerzés tárgyából (Építészeti tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem érte el legalább a 18.000.000,- HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek (az árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (7)
bekezdése is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges
igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb 6 éven (72
hónap) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak(szolgáltatásainak) ismertetését, a referenciák
igazolását a Kr. 23. § szerint.
A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
- a szolgáltatás tárgya valamint mennyisége
- a szerződés teljesítésének időpontja (kezdő és befejező időpontja év,hó,napban megadva),
- közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást
benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága
esetén- a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok,
- valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen
megállapítható,
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (3) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell:
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat
megléte, az ajánlat benyújtáskori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai
gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati
idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe.
- amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik, a végzettséget igazoló
dokumentum egyszerű másolata
- az adott szakember nyilatkozatát, hogy AT nyertessége esetén a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre
fog állni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 db, a felhívás
feladását megelőző utolsó 3 évben (36 hónap) teljesített, de a felhívás feladását megelőző legfeljebb 6
éven (72 hónap) belül megkezdett, építészeti tervezői munkával, amelynek része volt az engedélyes terv
elkészítése is.
M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberek mindegyikével:
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M2.1 1 fő tervező szakember aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet szerinti É jogosultsággal
vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel.
M2.2 1 fő tervező szakember aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet szerinti G jogosultsággal
vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel.
M2.3 1 fő tervező szakember aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet szerinti V jogosultsággal
vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel.
Ajánlatkérő a rögzített jogosultságokkal egyenértékű jogosultságokat is elfogadja. Ajánlatkérő
továbbá elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű
szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
A szakemberek között az átfedés lehetséges.
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: nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/naptári nap,max.15 %
- Meghiúsulási kötbér.: nettó vállalkozói díj 15 %-a
- Hibás teljesítési kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/naptári nap,max.15 %
Részl KD.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
- Kbt.135.§(1),(4)-(6),(11),bek,
- Ptk.6:130.§(1)-(2),6:155.§
- 2007.évi CXXVII.tv.
- 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
- 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet
Ajánlatkérő előleg igénybevételét nem biztosítja.
A kifizetéspénzneme: HUF. Utófinanszírozás. 1. részszla: a rendelkezésre álló engedélyes tervek
módosításának engedélyezését követően; végszla: amikor a szerződésben rögzített valamennyi feladat
teljes mértékben elvégzésre került és erről a teljesítési igazolás AK által kiállításra került.
Az opcionális részek tekintetében 1-1 végszámla nyújtható be.
A nyertes ajánlattevő. előteljesítésre jogosult.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján az ajánlatkérő egyértelműen rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes önálló vagy közös ajánlattevőktől
nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet
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
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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: 2022/06/07 (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)
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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: 2022/06/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: az EKR rendszerben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKR rendelet 15. § (2) bekezdés, 15. § (3) bekezdés,
Kbt. 68. § (1b) bekezdés, 68. § (1c) bekezdés alapján. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében az
ajánlatkérő feltüntetheti az EKR által generált jegyzőkönyvben a fedezet összegét is.
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: AK támogatásra
irányuló igényt nyújtott be vagy fog benyújtani. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem
fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti,
amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Erre tekintettel a szerződés a Kbt. 53. § (5)-(6)
bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1) bekezdése alapján azon
a napon lép hatályba, mely napon a szerződés pénzügyi fedezetéül szolgáló forrás biztosításra kerül,a
pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik és erről a nyertes AT tudomást szerez. A forrás biztosításáról
Ajánlatkérő haladéktalanul köteles a nyertes AT-t írásban tájékoztatni. Amennyiben a forrás biztosítása
a szerződéskötés időpontját megelőzően rendelkezésre bocsájtásra kerül, úgy a szerződés hatályba
lépésének napja a szerződést későbbi időpontban aláíró fél aláírásának a napja.
Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződés
minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 250.000 Ft
A befizetés helye: VI.3.9) pontban foglaltaknak
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10025004-01427439-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bek. szerint.
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:
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1. rsz: fordított arányosítás, 2. rsz: egyenes arányosítás. A további részletes információk a
dokumentációban.
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. Ajánlatban csatolandó:
- ajánlati nyil. a Kbt. 66.§ (2) szerint (EKR űrlap),
- felolvasólap a Kbt. 68.§ (4) szerint (EKR űrlap),
- Kbt. 65.§ (7)-ben foglaltak (adott esetben),
- Kbt. 66.§ (6)-ban foglaltak
- képviseleti jogosultságot igazoló iratok,
2. Kieg. tájékoztatás a Kbt. 56.§-a alapján. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart
3. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.
4. Kbt. 73.§ (5) szerinti tájékoztatás a dokumentációban.
5. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottak vonatkozásában a 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei (különösen a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet) irányadóak.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontot alkalmazza.
7. A III.1.2)P.1. valamint III.1.3)M.1.-M.2.pontokban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők jegyzékébe
történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
8. A II.1.6) pont folytatása: AK a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően
megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez
kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege
és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a különböző tervezők
közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt.
Továbbá a tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem
tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető. Az ugyanazon
tervező személye teszi lehetővé azt, hogy magas minőségű, korszerű technológiájú és jó energetikai jellemzőkkel
bíró megoldás kerüljön megvalósításra. A tervezési feladat időigényét és a megvalósítás kockázatát mind
gazdasági mind műszaki szakmai szempontból alátámasztja a tervezési munkák egy közbeszerzési eljárásban
történtő beszerzése, a részajánlattétel biztosítása nélkül.
9. AK a II.2.5) pont kapcsán az M/2.1-2.3. pontra bemutatott szakemberek alkalmassági minimumkövetelményben
meghatározottak igazolására bemutatott tapasztalatán felüli tervezési feladatok elvégzésében szerzett szakmai
tapasztalatát értékeli a KD-ban meghatározottak szerint.
10. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.
11. A nyertes AT-nek a KDokban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 25 millió Ft/év és 10
millió Ft/káreseményenkénti mértékű, a szerződés hatálybalépését követő 3 évre kiterjesztett tervezési
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a szerződés hatálybalépését követő 3
munkanapon belül be kell nyújtania.
12. AK a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.-t alkalmazza.
13. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven
benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.
14. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.
15. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen,
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.
16. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
17. FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800)
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18. Az ajánlati biztosíték mértéke: 250.000 Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK
10025004-01427439-00000000 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi
intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján
kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre
bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell
tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az
ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bek. Az ajánlatkérő előírja, hogy
az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a
polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (10206/2022)
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: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18398304241
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Greksa Szlávna
Telefon: +36 13805522
E-mail: Szlavna.Greksa@erzsebettaborok.hu
Fax: +36 17004555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.erzsebettaborok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.erzsebettaborok.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/EKR000706182022/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/EKR000706182022/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: Alapítvány
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: egyéb közösségi, társadalmi 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:
Buszbérleti szolgáltatás és személyszállítás
Hivatkozási szám: EKR000706182022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

681

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60172000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Buszbérleti szolgáltatás és személyszállítási tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátása az alábbiak
szerint:
I. rész: Határon túli gyermekek utaztatása a Zánkai Erzsébet-táborba
II. rész: Táborozók utaztatása a Fonyódligeti Erzsébet-tábor és Balatonboglár Hajóállomás között
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden
esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg
ajánlatukat.
II.1.5) 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:
Határon túli utaztatás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
60172000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU,RO A teljesítés helye: Zánkai Erzsébet Tábor: 8251 Zánka, Külterület 030/15 hrsz. A műszaki
leírás szerinti egyéb helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Határon túli gyermekek utaztatása a Zánkai Erzsébet-táborba
1. Buszok száma és műszaki paraméterek:
Buszok száma: 10 db
- Rendelkezésre álló buszok paraméterei:
o évjárat: ≥2014
o motor: ≥Euro 5
o ülőhelyek száma: ≥50 fő
o fehér szín.
Minimális felszereltség:
o blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
o kipörgésgátló (ASR)
o elektronikus menetstabilizátor (ESP)
o biztonsági övek (szükség esetén hárompontos)
o klíma
o WC
o elalvás gátló
o sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
o automata vészfékező rendszer-aktív fékrendszer
o gyermekszállítást jelző tábla
o teljes körű CASCO biztosítás
o utasbiztosítás.
A megadott ülőhelyek száma csak az utasok létszámát tartalmazza, a járművezető személyzet ülőhelyét a
fenti utaslétszámon felül kell biztosítani.
Ajánlattevő által ellátandó feladatok:
Alapfeladat meghatározása:
Tervezetten 2022. Augusztus 14. és 2022. Augusztus 20. Nap közötti időszakban, 1 alkalommal, mely odaés visszautat is jelent, 10 darab és minimum min. 50 szállítható fő kapacitású (+sofőr és váltósofőr) busz
biztosítása összesen 14.550 km hosszan, az alábbiak szerint:
Az odaút: 2022. augusztus 14. vasárnap 500 fő (gyermek és felnőtt kísérő együttesen) szállítása Erdélyből
(Románia) Zánkára (Magyarország) az alábbi indulási helyszínekről, az alábbi indulási időpontokban, az
alábbi létszámokkal:
Gyergyószentmiklósról: (Hozzávetőlegesen 1700 km, telephely - Gyergyószentmiklós – Zánka - telephely
útvonalat figyelembe véve. Magyarországon és Romániában is elsősorban autópályán való közlekedéssel.)
- tervezetten 150 fő szállítása 3 db, min. 50 szállítható fő kapacitású busszal
Csíksomlyóról: (Hozzávetőlegesen 1700 km, telephely - Csíksomlyó - Zánka - telephely útvonalat
figyelembe véve. Magyarországon és Romániában is elsősorban autópályán való közlekedéssel.)
- tervezetten 200 fő szállítása 4 db, min. 50 szállítható fő kapacitású busszal
Szovátáról: (Hozzávetőlegesen 1500 km, telephely - Szováta - Nagyvárad - Zánka - telephely útvonalat
figyelembe véve. Magyarországon és Romániában is elsősorban autópályán való közlekedéssel.)
- tervezetten 50 fő szállítása 1 db, min. 50 szállítható fő kapacitású busszal
Szászvárosból: (Hozzávetőlegesen 1200 km, telephely - Szászváros - Déva - Zánka - telephely útvonalat
figyelembe véve. Magyarországon és Romániában is elsősorban autópályán való közlekedéssel.)
- tervezetten 50 fő szállítása 1 db, min. 50 szállítható fő kapacitású busszal
Nagyváradról: Hozzávetőlegesen 950 km, telephely - Nagyvárad - Zánka - telephely útvonalat figyelembe
véve. Magyarországon és Romániában is elsősorban autópályán való közlekedéssel.)
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- tervezetten 50 fő szállítása 1 db, min. 50 szállítható fő kapacitású busszal
A visszaút: 2022. augusztus 20. szombaton 500 fő (gyermek és felnőtt kísérő együttesen) szállítása
Zánkáról Budapestre, majd Budapestről Erdélybe (Románia).
Érkezés az alábbi helyszínekre, az alábbi létszámokkal:
Gyergyószentmiklósra: (Hozzávetőlegesen 1800 km, telephely - Zánka - Budapest (budapesti megállással) Gyergyószentmiklós - telephely útvonalat figyelembe véve. Magyarországon és Romániában is elsősorban
autópályán való közlekedéssel.)
- tervezetten 150 fő szállítása 3 db, min. 50 szállítható fő kapacitású busszal
Csíksomlyóra: (Hozzávetőlegesen 1800 km, telephely - Zánka - Budapest (budapesti megállással) Csíksomlyó - telephely útvonalat figyelembe véve. Magyarországon és Romániában is elsősorban
autópályán való közlekedéssel.)
- tervezetten 200 fő szállítása 4 db, min. 50 szállítható fő kapacitású busszal
Szovátára: (Hozzávetőlegesen 1600 km, telephely - Zánka - Budapest (budapesti megállással) - Nagyvárad
- Szováta - telephely útvonalat figyelembe véve. Magyarországon és Romániában is elsősorban autópályán
való közlekedéssel.)
- tervezetten 50 fő szállítása 1 db, min. 50 szállítható fő kapacitású busszal
Szászvárosba: (Hozzávetőlegesen 1300 km, telephely - Zánka - Budapest (budapesti megállással) - Déva
- Szászváros - telephely útvonalat figyelembe véve. Magyarországon és Romániában is elsősorban
autópályán való közlekedéssel.)
- tervezetten 50 fő szállítása 1 db, min. 50 szállítható fő kapacitású busszal
Nagyváradra: (Hozzávetőlegesen 1000 km, telephely - Zánka - Budapest (budapesti megállással) Nagyvárad - telephely útvonalat figyelembe véve. Magyarországon és Romániában is elsősorban
autópályán való közlekedéssel.)
- tervezetten 50 fő szállítása 1 db, min. 50 szállítható fő kapacitású busszal
Ajánlattevő jogosult a telephelye és a kiállási helyek, érkezési helyek közötti távolságra is km díjat
felszámítani. Az elszámolás alapját a ténylegesen teljesített kilométer képezi.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden
esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg
ajánlatukat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Meghibásodás esetén cserejármű biztosítása - határideje (óra) (min. 1 óra,
max. 5 óra; kevesebb jobb) 5
2 3. Teljesítésre megajánlott autóbuszok átlag életkora (hónap), (min. 1 hónap, max. 96 hónap; kevesebb
jobb) 5
3 4. Adott utazás időpontjától, az Ajánlatkérő részére rendelkezésre álló elállási idő (óra) (min. 24 óra, max.
72 óra, kevesebb jobb) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft/km/busz) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciós feladat meghatározása:
A 2022. július 17. és 2022. augusztus 12. közötti időszakban 4 alkalommal, (amely szerint, 1 alkalom oda
-és visszautat jelent), alkalmanként 200 fő (gyermek és felnőtt kísérő együttesen) szállítása, vasárnapi
napokon Beregsurányból – Beregsurány Határátkelőhelyről – Zánkára, pénteki napokon pedig Zánkáról
Beregsurányba – Beregsurány Határátkelőhelyre az alábbi indulási időpontokban, az alábbi létszámokkal:
Tervezett vasárnapi dátumok: (Beregsurányból - Beregsurány Határátkelőhelyről – Zánkára.
Hozzávetőlegesen 900 km, telephely - Beregsurány Határátkelőhely - Zánka - telephely útvonalat
figyelembe véve, elsősorban autópályán való közlekedéssel.)
Tervezetten 200 fő szállítása 4 db, min. 50 szállítható fő kapacitású busszal.
Tervezett t pénteki - dátumok: (Zánkáról - Beregsurányba - Beregsurány Határátkelőhelyre.
Hozzávetőlegesen 900 km, telephely - Zánka - Beregsurány Határátkelőhely - telephely útvonalat
figyelembe véve, elsősorban autópályán való közlekedéssel.)
Tervezetten 200 fő szállítása 4 db, min. 50 szállítható fő kapacitású busszal (busz felszereltségére az
alapfeladatnál elvártak az irányadók).
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden
esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg
ajánlatukat.
Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépését követő 30. napig jogosult a Szerződéstervezet 1.4.1. pontja
szerinti Opciós feladat egyoldalú jognyilatkozattal történő lehívására.
Az opciós feladat esetében a teljesítés időtartama: 2022. július 17. - 2022. augusztus 12. közötti időszak.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kieg. a II.2.5. ponthoz:
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Az 1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft/km/busz) / súlyszám: 85, értékelési részszempont az alábbi
alszempontokból tevődik össze:
1.1 Alapfeladat Nettó Ajánlat ár (nettó Ft/km/busz) / súlyszám: 50
1.2 Opciós feladat Nettó Ajánlati ár (nettó Ft/km/busz) / súlyszám: 35
A 4. Adott utazás időpontjától, az Ajánlatkérő részére rendelkezésre álló elállási idő (óra) (min. 24 óra,
max. 72 óra, kevesebb jobb) értékelési részszempont keretében meghatározott elállási idő alatt AK azt
az időtartamot érti, amely - az ajánlattevő által megajánlott időtartam - alatt AK díjmentesen jogosult az
adott megrendeléstől elállni.
A II.2.7) pontban megjelölt határidő tekintetében AK rögzíti, hogy a teljesítés időtartama az alapfeladat
esetében 2022. augusztus 14. napja és 2022. augusztus 20. napja között a műszaki leírásban
meghatározottak szerint.
II.2.1) Elnevezés:
Fonyódliget – Balatonboglár utaztatás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
60172000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Fonyódligeti Erzsébet-tábor (8640 Fonyód, Virág utca 77.) és
Balatonboglár Hajóállomás (8630 Balatonboglár, Kikötő utca 6.) között a műszaki leírás szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Táborozók utaztatása a Fonyódligeti Erzsébet-tábor és Balatonboglár Hajóállomás között
Buszok száma és műszaki paraméterek:
Rendelkezésre álló buszok paraméterei:
o A táboroztatási szezon alatt igénybe vett járművek száma: 2 db
o évjárat: ≥2014
o motor: ≥Euro 5
o ülőhelyek száma: ≥50 fő
o fehér szín
- Minimális felszereltség:
o blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
o kipörgésgátló (ASR)
o elektronikus menetstabilizátor (ESP)
o biztonsági övek (szükség esetén hárompontos)
o klíma
o WC
o elalvás gátló
o sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
o automata vészfékező rendszer-aktív fékrendszer
o gyermekszállítást jelző tábla
o teljeskörű CASCO biztosítás
o utasbiztosítás.
A megadott ülőhelyek száma csak az utasok létszámát tartalmazza, a járművezető személyzet ülőhelyét a
fenti utaslétszámon felül kell biztosítani.
Ajánlattevő által ellátandó feladatok:
- tervezetten 2022. június 19. és augusztus 26. között 10 alkalommal (turnusonként 1 hétköznapi nap
(hétfő)), alkalmanként 2 darab, min. 50 szállítható fő kapacitású (+sofőr) busz biztosítása:
o A fenti időszakban, hétfőnként összesen közel 700 fő (gyermek és felnőtt kísérő együttesen) szállítása
Fonyódligeti Erzsébet-tábor – Balatonboglár Hajóállomás – Fonyódligeti Erzsébet-tábor útvonalon. Az
indulási helyszíntől a célállomásig hozzávetőlegesen 7 Km (összesen 140 km/busz/nap), Fonyód Virág utca
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- Fonyód Niklai utca – 7-es számú főút - Balatonboglár Köztársaság utca - Balatonboglár Széchenyi István
utca útvonalon.
o A járművek félóránként fordulnak a tábor és a kikötő között.
o Rendelkezésre állás: alkalmanként 7:30-18:30 időszakban, mely a hozzávetőleges közel 700 fő
esetében alkalmanként két busszal 20 fordulót, összesen 280 km-et tesz meg naponta. A teljesítés alatt
hozzávetőlegesen az összesen távolság 1400 km/busz.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden
esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg
ajánlatukat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Meghibásodás esetén cserejármű biztosítása - határideje (óra) (min. 1 óra,
max. 5 óra; kevesebb jobb) 5
2 3. Teljesítésre megajánlott autóbuszok átlag életkora (hónap), (min. 1 hónap, max. 96 hónap; kevesebb
jobb) 5
3 4. Adott utazás időpontjától, az Ajánlatkérő részére rendelkezésre álló elállási idő (óra) (min. 24 óra, max.
72 óra, kevesebb jobb) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft/nap/busz) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 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
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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 megjelölt határidő tekintetében AK rögzíti, hogy a teljesítés időtartama 2022. június 19.
és 2022. augusztus 26. napja között a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
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 egyaránt:
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) pontjának hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész tekintetében egyaránt:
Az Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdése h)-k) és m) pontok hatálya
alá (EKR űrlap), valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015
(X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, szerint kell dokumentumot benyújtania, azzal, hogy a Kbt.
alapján irányadó jogszabály a vonatkozó pont tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. LIII. törvény (EKR űrlap).
Ajánlatkérő a Kormányrendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre
álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Az alvállalkozó (továbbiakban: Alváll), valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
(továbbiakban ALK. IG.) tekintetében az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2)
bekezdése szerint csak nyilatkozni köteles a kizáró okok hatálya hiányáról (EKR űrlap).
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a)
bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek
nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKRben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról,
hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel
szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A Kbt. 64. §-a szerint az Ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján 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. Az AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy
esetében van-e folyamatban váltbej. elj.; a nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni (EKR űrlap).
Több részre történő Ajánlattétel esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése az 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: A VI.3.9. pont folytatása:
16.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, ajánlattevőknek be kell
nyújtaniuk a közös ajánlattételről szóló megállapodásukat, meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve
a Kbt. 35. § (2) bek nyomán ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők
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nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. A
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő
adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes
közös ajánlattevő képviseletében eljárhat.
17.) Valamennyi rész tekintetében: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám: 0-10 A módszer mellyel AK megadja a pontszámokat: az 1.,2., 3. és
4. értékelési részszempont esetében a KH Útmutató (KÉ 2020. évi 60.; 2020.03.25.) VI.1. melléklet A.1.aa)
pontja szerinti fordított arányosítás módszere.
18.) A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbesz.dok.-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., v.mint
annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kr, ill a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
19.) Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum) követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az
ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat az ajánlatok bírálati szakaszában, az igazolások benyújtásának ajánlatkérő
általi előírásakor, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles megadni az alábbi
szabályok szerint:
M.1. Ajánlattevő Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására csatolja a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónap)
befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának (Autóbuszos
személyszállítási tevékenység) megfelelő területen végzett legjelentősebb szállításainak ismertetését a Kr.
23. § meghatározott formában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. –ban foglaltakra.
A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell
derülnie.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződés tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
megállapítható legyen,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap),
- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét (email és/vagy telefonszám),
- a szolgáltatás mennyisége (úgy, hogy abból a szállított személyek száma, illetve a megtett km
megállapítható legyen)
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte.
Az alkalmassági követelményeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65.
§ (6) bekezdése alapján. Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági
minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott
feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis
Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke,
vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is köteles benyújtania
ajánlata részeként.
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A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig– az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától feladását megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72
hónap) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával:
I. rész:
M.1.1 összesen legalább 300 fő autóbuszos személyszállítási tevékenységre vonatkozó referenciával
M.1.2 összesen legalább 10.000. km autóbuszos személyszállítási tevékenységre vonatkozó referenciával.
II. rész:
M.1.1 összesen legalább 100 fő autóbuszos személyszállítási tevékenységre vonatkozó referenciával
M.1.2 összesen legalább 1000 km autóbuszos személyszállítási tevékenységre vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő több szerződésből történő teljesítést is elfogad. Egy szerződés több alszempont kapcsán is
bemutatható.
AK rögzíti, hogy a tárgyi eljárás minkét részére történő ajánlattétel esetén egy referencia több részben
is bemutatható, amennyiben az maradéktalanul megfelel az adott rész tekintetében előírt alkalmasági
minimumkövetelménynek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész tekintetében egyaránt:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben
alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
- Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett gépjármű adott részteljesítésére eső nettó vállalkozási díj 5
%-a óránként, de legfeljebb a 30%-a
- Hibásteljesítési kötbér: az adott részteljesítésre irányadó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg, de
legfeljebb az adott részteljesítésre eső nettó vállalkozási díj 30%-a.
- Meghiúsulási kötbér teljes nettó vállalkozói díj 30%
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési
dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében egyaránt:
Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Finanszírozás hazai forrás igénybevételével valósul meg:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Teljesítést (I. rész esetén: alap és opciós megrendelés esetén külön-külön) követően egy számla nyújtható
be.
A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdései
szerint teljesíti.
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155.§ az irányadó. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és a
fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
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A Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számla elfogadott AK. részére.
Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való
hivatkozásokat:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
-a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
-a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
-Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
-Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
A részletes fizetési feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás
vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a
célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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
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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: 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: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.)
Kormányrendelet 15.§-a, valamint a Kbt. 68. § előírásainak megfelelően kerül sor.
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
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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:
Valamennyi rész tekintetében: A módszer: az 1.,2., 3. és 4. értékelési részszempont esetében fordított
arányosítás. Részletesen III.1.2. 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.) Az eljárásban azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti
érdeklődésüket jelezték az EKR-ben, melynek Ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)-(9)
bek. tartalmazza.
2.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös
ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12)
bek. alapján vizsgálja.
3.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő (továbbiakban: AT) alábbi nyilatkozatait:
EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel – az alábbi nyilatkozatokat kell
benyújtania (részenként külön-külön):
- Felolvasólapot
- Kbt. 66. § (2) bek. szerint;
- Kizáró okokról szóló nyilatkozat;
- Kbt. 62. § (1) bek- k) pont kb) alpontja;
- Kizáró okokról szóló nyilatkozat az alvállalkozók és a kap. rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában;
- AT tekintetében nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a nemleges nyilatkozatot
tekintetében is;
- A Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat; (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
- A Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyilatkozat; (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
- Nyilatkozat üzleti titokról,
- Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményekre vonatkozóan (a
Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan (Ajánlattevő/közös Ajánlattevők tekintetében))
KD-ben kiadott minta alapján felcsatolva:
- Alkalmasságot igazoló szervezet nyilatkozata az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan (alkalmasságot igazoló
szervezet)
- Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata (adott esetben)
- Az ajánlatban be kell nyújtani: AK által kiadott "Teljesítésre megajánlott autóbuszok átlag életkora” táblázatot
AT által kitöltve excel és cégszerűen aláírt pdf formátumban, amelyben megjelölésre kerül a teljesítésbe bevonni
kívánt autóbusz rendszáma.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a 3. számú értékelési szempontra bemutatni kívánt buszok rendszáma az
ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi.
- a megajánlott buszok kapcsán csatolni kell a buszok forgalmi engedélyeinek egyszerű másolati példányait,
valamint a megajánlott buszoknak a műszaki követelményekben meghatározott elvárásoknak való tételes
megfelelést igazoló dokumentumát, a típus felszereltségi listáját.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az értékelés kapcsán bemutatott, a teljesítésben részvevő autóbuszok,
kizárólag egy rész tekintetében mutathatók be.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot
az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben az adott dokumentumra
elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata is
benyújtható.
4.) AK biztosítja a Kbt. 114. § (6) szerinti kieg. tájékoztatás kérés lehetőségét a közbeszerzési dokumentumokban
foglalt szabályok szerint. AK konzultációt nem tart.
5.) Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban, a 41/A. § (4)-(5) bek-ben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az
ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
6.) AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.
7.) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
8.)AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.
9.) AT-nek és adott esetben az ALK.IG. részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot
aláíró(k) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást.
10.) Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.
Az Ajánlatkérő legfeljebb egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, abban az esetben, 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
11.) Eljáró FAKSZ: dr. Kuczora Gergely (Lajstromszám: 01071)
12.) Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési
dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő
tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk
elérhetőek a https://ekr gov.hu/portal/kezdolap és a https://ujvilag.gov.hu/ekr oldalon.
13.) A tárgyi eljárás a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra. Az
ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül van lehetőség.
14.) AK rögzíti, hogy a "Teljesítésre megajánlott autóbuszok átlag életkora” táblázat szakmai ajánlatnak minősül.
15.)AK azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti
érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
Folytatás a III.1.2. pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata (9629/2022)
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: Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729600211
Postai cím: Széchenyi Tér 1.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berek Eleonóra
Telefon: +36 303967912
E-mail: berek.eleonora@esztergom.hu
Fax: +36 33542055
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.esztergom.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/EKR000445502022/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/EKR000445502022/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:
Fasori munkák: Platán és Gesztenye fasorok
Hivatkozási szám: EKR000445502022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

696

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77200000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kis-Duna sétányi fasorok fenntartása, megújító kezelése, zöldfelület rendezési, faápolási, favizsgálói,
kertészeti és kapcsolódó növényvédelmi és egyéb szolgáltatások elvégzése.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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 elvégzendő munkák szakmai és funkcionális egységet
alkotnak, együttesen valósítják meg a projekt célját, bennük nem különíthető el olyan feladatcsoport,
amely akár szakmai, akár gazdasági észszerűség szempontjai szerint Ajánlatkérőnek előnyös lenne.
Ellenkezőleg, a munkák részekre osztása és különböző nyertesek általi teljesítés az ütemes előrehaladást is
veszélyeztetné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Fasori munkák: Platán és Gesztenye fasorok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

77200000-2

További tárgyak:

77211400-6
77211500-7
77310000-6

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Prímás-sziget Gesztenye fasor és Platán fasor Kossuth
híd és Szent Erzsébet híd közötti szakasza, Hrsz.: 16339, 16382, 16442/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gesztenye fasor zöldfelületeinek rendezése a Prímás szigeten a Kossuth híd és a Szent Erzsébet híd között Fasori munkák;
Platán fasor zöldfelületeinek rendezése a Prímás szigeten a Kossuth híd és a Szent Erzsébet híd között a Kis
Duna sétányon - Fasori munkák.
A közbeszerzési tárgya zöldfelület rendezési, faápolási, favizsgálói, kertészeti és kapcsolódó
növényvédelmi és egyéb munkák
elvégzése.
Összesítő műszaki leírás:
27 db fa kitermelése tuskómarással 30-60 cm törzsátmérőig, gallyak levágásával, szállításra alkalmas
darabolással, halomba rakva, elszállítással;
55 db fa kitermelése tuskómarással 60-100 cm törzsátmérőig, gallyak levágásával, szállításra alkalmas
darabolással, halomba rakva, elszállítással;
5 db fa kitermelése tuskómarással 100-150cm törzsátmérőig, gallyak levágásával, szállításra alkalmas
darabolással, halomba rakva, elszállítással;
57 db fánál fatest kezelése törzsön;
21 db fánál odvasodás kezelése törzsön vagy koronaalapon;
205 db fánál ápoló gallyazása elvégzése;
39 db fánál műszeres törésvizsgálat elvégzése;
Egyéb munkák: Fák korona kurtítása, Fák részleges kurtítása, Hajtás válogatás,Vázág sérülés kezelése,
Fáknál vázág odvasodás kezelés.
Fák kitermelése tuskómarással, gallyak levágásával, szállításra alkalmas darabolással, halomba rakva,
elszállítással: Az állapotuk alapján kijelölt fák kivágása kosarasautóról ledarabolással, a keletkezett faanyag
és zöldhulladék elszállítása, a visszamaradt tuskó talajszint alá marása, az apríték elszállítása. A feladat nem
tartalmazza a fahelyek helyreállítását.
Fák gyökérnyak sérülés kezelése: A sérült gyökérnyak kéreg és háncsrészének simára vágása, a sérült fatest
roncsolt felületének simává tétele. Fasebkezelés.
Fák kéregsérülés kezelése: A sérült kéreg és háncsrészének simára vágása. Fasebkezelés.
Fáknál fatest kezelése törzsön: A sérült törzs kéreg és háncsrészének simára vágása, a sérült fatest roncsolt
felületének simává tétele. Fasebkezelés.
Fáknál az odvasodás kezelése törzsön: Az odvak kitisztítása, felületkezelése, szükség szerint odú zárás.
Fáknál az ágcsonk eltávolítása: Ágtörés, vagy hibás gallyazás miatt keletkezett csonkok szakszerű levágása.
Kúszónövény eltávolítása: A fákra kúszó növényi részek levágása, elszállítása.
Fatest kezelése koronában: A koronaalap kéreg és háncsrészének simára vágása, a sérült fatest roncsolt
felületének simává tétele. Fasebkezelés.
Odvasodás kezelése koronában: A koronaalapon lévő odvak kitisztítása, felületkezelése, szükség szerint
odú zárás.
Fák alakító metszése: Ültetés után 3-5 évvel történő metszés. Célja a korona megformálása.
Fák ritkító metszése: A korona legfeljebb 5 cm vastag ágainak metszése, a megmaradó részek jobb
fényhez juttatása érdekében.
Fák ápoló gallyazása: A fák száraz, beteg, rossz állású ágainak szakszerű levágása.
Fák korona kurtítása: A korona méretének arányos csökkentése. A beavatkozás után a lombfelület
csökkenés nem lehet több 30%-nál.
Fák részleges kurtítása: A korona méretének csökkentése állékonyság, vagy a fa környezetében lévő
akadályok miatt. A beavatkozás után a lombfelület csökkenés nem lehet több 30%-nál.
Hajtás válogatás: Ifjítás, szabálytalan (nem megfelelő szívóhajtásra történt) vázág visszavágás után a
szükségtelen hajtások
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eltávolítása, melyekből nem kívánunk ágat nevelni.
Fák statikai megerősítése: Fák koronájának, gyengült vázágainak megerősítése, egymáshoz rögzítése.
Vázág sérülés kezelése: A sérült ágak kéreg és háncsrészének simára vágása, a sérült fatest roncsolt
felületének simává tétele. Fasebkezelés.
Fáknál vázág odvasodás kezelés: A vázágakon lévő odvak kitisztítása, felületkezelése, szükség szerint odú
zárás.
Fentiek csupán a közbeszerzés tárgyának bemutatására szolgáló információk. A részletes feladatleírást és
a szolgáltatás teljes mennyiségét a Műszaki Dokumentáció (melynek része a Műszaki Leírás, az engedélyes
és kiviteli tervek, valamint az árazatlan költségvetések és az engedélyek) tartalmazza.
Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az
csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenérték termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely
közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben
ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
(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. Ajánlattevő vállalja, hogy a teljesítésbe a Magyar Faápolók Egyesülete által
minősített favizsgáló és/vagy faápoló képzettséggel rendelkező szakembert is bevon (IGEN/NEM) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00003
II.2.13) További információ
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1. A szerződés teljesítési határideje a munkaterület átadásától értendő. A II.2.7) pont szerinti teljesítési
határidő azzal a kiegészítéssel értendő, hogy a teljesítés vége nem haladhatja meg 2022. december 31.
napját. Előteljesítés megengedett.
2. A 2. értékelési szemponthoz kapcsolódóan a bevonni tervezett szakembert - IGEN vállalás esetén - az
ajánlatban szükséges megjelölni. Az értékelés körében bemutatni kívánt szakember esetén nem elvárás,
hogy megegyezzen az alkalmasság keretében előírt szakemberrel, azonban az átfedés megengedett.
IGEN vállalás esetén a megajánlott szakember részéről rendelkezésre állási nyilatkozatot szükséges
csatolni (amennyiben az alkalmasság körében bemutatott szakemberrel megegyezik, egy rendelkezésre
állási nyilatkozat elegendő).
A szakember képzettségét Ajánlatkérő a következő oldalról ellenőrzi: https://faapolok.hu/szerezzminositest/ ; amennyiben a szakember az itt található listákban nem szerepel, a faápoló és/vagy favizsgáló
minősítés meglétét igazoló okirat egyszerű másolata is csatolandó.
IGEN vállalás esetén 10 pont jár.
NEM vállalás esetén 0 pont jár (az ajánlat érvénytelenségét azonban nem eredményezi).
IGEN vállalás esetén az értékelési szempontokra bemutatni kívánt szakember nevét az ajánlatban
kötelező feltüntetni. Ennek elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi.
IGEN vállalás esetén az ajánlat erre szolgáló EKR űrlapján fel kell tüntetni a szakember megnevezését, a
vele munkáltatói vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló szervezet megnevezését (vagy
utalást a szakember egyéni vállalkozói minőségére), valamint a faápolói és/vagy favizsgálói tanúsítvány
számát.
Amennyiben az értékelés körében megajánlott szakember nem egyezik meg az alkalmasság körében
bemutatott szakemberrel, és nem az ajánlattevővel áll munkaviszonyban, úgy csatolni kell az őt
munkáltató gazdasági szereplő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szakembert ajánlattevő nyertessége
esetén a teljesítéshez rendelkezésre bocsátja (a szakember saját rendelkezésre állási nyilatkozatán túl).
Amennyiben az értékelésre megajánlott szakember egyéni vállalkozóként kerül bevonásra, úgy ezt a
nyilatkozatot az egyéni vállalkozóként tett rendelkezésre állási nyilatkozata helyettesíti.
Amennyiben az értékelés körében megajánlott szakember megegyezik az alkalmasság körében
bemutatott szakemberrel, és nem az ajánlattevővel áll munkaviszonyban, úgy a kapacitást nyújtó
szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat elegendő.
3. A nettó ajánlati ár részszempontra tett megajánlásnak tartalmaznia kell valamennyi fasori munka
összesített nettó ajánlati árát, tehát a Platán és Gesztenye fasort is.
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), m) pontja szerinti
kizáró ok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia
az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendele
17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015.
(X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a
321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10.
§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
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A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Fenti igazolások/nyilatkozatok mintái megtalálhatóak az EKR nyilatkozatok között. Jelen eljárásban az
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő elfogadja, ha
az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá
tartozik, és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás: A Kbt. 64. §-a szerint.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti,
változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozatot az ajánlatban nemleges tartalom esetén is csatolni
kell.
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 az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés
szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni köteles, hogy az előírt 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 nyilatkozatait valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőnek csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására kell benyújtania.
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására történő részletes igazolás módja:
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek meg kell
neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményre való
hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az ajánlattevővel, csatolni
az előírt (vagy azzal egyenértékű) képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és a szakember szakmai
önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt szakmai gyakorlati
idővel való rendelkezés (a képzettség megszerzését követő időszakból származóan) megállapítható. 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 teljesítés során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai
tevékenységek rövid ismertetését. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandók össze.
Az ajánlat részeként szükséges benyújtani az M1. szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatát is.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgyával megegyező
(zöldfelület rendezési és/vagy faápolási és/vagy favizsgálói és/vagy kertészeti és/vagy erdészeti)
szolgáltatásainak ismertetése a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 23. § szerint. Az igazolásban meg kell adni legalább: a szerződést teljesítő vállalkozás nevét és
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címét, az ellátott szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (úgy, hogy abból az alkalmassági követelménynek való
megfelelés egyértelműen kiolvasható legyen), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/
nap bontásban), a szerződést kötő másik fél megnevezését (referenciát adó szervezet neve, szervezet
részéről referenciát igazoló személy megnevezése, e-mail címe és telefonszáma), továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő három év teljesítéseinek
igazolását írja elő, ennek megfelelően az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat
éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő, felsőfokú erdőmérnöki vagy kertészmérnöki (vagy azzal egyenértékű végzettséggel), és a
végzettség megszerzését követően 12 hónap zöldfelület rendezési és/vagy faápolási és/vagy favizsgálói
és/vagy kertészeti és/vagy erdészeti szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M.2. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbiaknak megfelelő referenciával:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, zöldfelület rendezési és/vagy faápolási és/vagy
favizsgálói és/vagy kertészeti és/vagy erdészeti tárgyú szolgáltatási referenciával, mely az alábbiakat
foglalta magában:
- legalább 60 db fa kitermelése;
- legalább 35 fánál fatest kezelése törzsön;
- legalább 100 db fa ápoló gallyazásának elvégzése.
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 eljárás megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – 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.
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 Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, ha nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a
szerződést, ajánlatkérő kötbérre jogosult az alábbiak szerint:
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a Szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes
napokra késedelmi kötbért ír elő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, ha nyertes ajánlattevő olyan okból,
amelyért felelős, késedelembe esik. A késedelmi kötbér naptári napi összege a nettó Kivitelezői Díj 0,5
%-a, maximuma 40 naptári napra eső kötbér, vagyis a nettó Kivitelezői Díj 20 %-a. A késedelmi kötbér
maximumának elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, vagy ha a teljesítés nem
kezdődött meg, jogosult attól elállni.
Hibás teljesítési kötbér: Ajánlatkérő a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatosan a hibás teljesítéssel
érintett napokra hibás teljesítési kötbért ír elő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, ha nyertes ajánlattevő
olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít. A hibás teljesítési kötbér naptári napi összege a nettó
Kivitelezői Díj 0,5 %-a, maximuma 40 naptári napra eső kötbér, vagyis a nettó Kivitelezői Díj 20 %-a. A hibás
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teljesítési kötbér maximumának elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, vagy ha a
teljesítés nem kezdődött meg, jogosult attól elállni.
Meghiúsulási kötbér: nyertes ajánlattevő köteles meghiúsulási kötbért fizetni, ha olyan okból, amelyért
felelős, a Szerződés teljesítése meghiúsul. Ajánlatkérő a Szerződés meghiúsulásának tekinti különösen
azt, ha a késedelem és/vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér mértéke a maximum értéket eléri. A
meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Kivitelezői Díj 20 %-a.
Nyertes ajánlattevő a Szerződés teljesítéséért, az általa elvégzett szolgáltatásokat illetően jótállásra
köteles, a jótállás kötelező időtartama 36 hónap.
A jótállás időtartama alatt nyertes ajánlattevő a jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni
a hibás teljesítésért. Nyertes ajánlattevő mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után keletkezett.
A jótállási idő kezdete a sikeres teljesítést követő 1. nap.
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).
Ajánlatkérő 5% előleg igénylésére lehetőséget biztosít. Nyertes ajánlattevő (amennyiben igényel előleget)
1 előlegszámla, 2
részszámla, valamint 1 végszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben ismertetett ütemezés
szerint.
Az előleg a részszámlákból és a végszámlából kerül elszámolásra úgy, hogy a részszámlák és végszámla
összege a kifizetett előleg összegével arányosan csökkentésre kerül.
A finanszírozás módja utófinanszírozás, 100 %-os támogatási intenzitással.
Alkalmazandó jogszabályok: Ptk., Kbt., 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé 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:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos biztosíték nem kerül előírásra.
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
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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: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR
az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan beérkezett
ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ban foglaltaknak, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezéseinek 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
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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 a Kbt.
53. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a tárgyi eljárás tekintetében támogatásiszerződés-módosítási igényt
szükséges benyújtania műszaki tartalmat érintő változás elfogadása érdekében, mely módosítási igény
nem, vagy a benyújtottól eltérő formában történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
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:
Nettó ajánlati ár esetén fordított arányosítás, szakember bevonása esetén pontkiosztás módszere
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 alkalmazza.
3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, továbbá az ajánlatban nyilatkozni szükséges a Kbt. 66. § (2)
bekezdése szerint. Az ajánlati ár megalapozása tekintetében Ajánlatkérő a faápolási, fakitermelési és egyéb
kapcsolódó szolgáltatások tekintetében tételes költségvetést alkalmaz. Az ajánlatban a rendelkezésre bocsátott
költségvetés árazott benyújtása szükséges cégszerűen aláírtan *.pdf VALAMINT szerkeszthető . xls vagy .xlsx
(Excel) formátumban. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az aláírt árazott költségvetés, mint szakmai ajánlat
hiánya olyan jelentős hiányosságnak tekinthető, ami nem hiánypótolható.
Az ajánlathoz csatolni szükséges ajánlattevő aláírási címpéldányát / aláírás mintáját is.
A benyújtandó iratok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
4. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Rudolf Róbert Márton (01049) és dr. Fekete Júlia
(01088).
5. Ajánlatkérő - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján - felhívja ajánlattevők figyelmét,
hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételét és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
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6. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 10 napon belül rendelkezni kell
általános vállalkozói felelősségbiztosítással (mely kiterjed az általa okozott károkra, illetve berendezéseiben,
gépeiben keletkező károkra), melynek mértéke legalább 7.000.000, - Ft./kár és legalább 30.000.000, - Ft./év. A
felelősségbiztosításnak teljes körűen ki kell terjedni a nyertes ajánlattevő tevékenységéből eredő, harmadik
személynek okozott károkra.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytár (9877/2022)
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: EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12194528242
Postai cím: Damjanich Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rudolf Róbert Márton
Telefon: +36 203986762
E-mail: kozbeszerzes@budaporta.hu
Fax: +36 13528654
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.evin.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/EKR000619572022/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/EKR000619572022/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: 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:
"Ingatlanok kiürítése"
Hivatkozási szám: EKR000619572022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

708

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Ingatlanok kiürítése" - "Ingatlanok kiürítése" keretében nyertes ajánlattevő feladata erzsébetvárosi
ingatlanok lomtalanítási munkáinak elvégzése.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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 műszaki és gazdasági ésszerűséggel nem
összeegyeztethető a részajánlattétel biztosítása, tekintettel a hatékony és egyidőben történő feladat
ellátásra.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
„Lomtalanítás és kapcsolódó munkák elvégzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

90000000-7

További tárgyak:
60100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés helye: Budapest, VII. kerület, valamint Pest megye közigazgatási
területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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"Ingatlanok kiürítése" - "Ingatlanok kiürítése" keretében nyertes ajánlattevő feladata az Erzsébetvárosi
Önkormányzat tulajdonában/vagyonkezelésében/használatában álló társasházi lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek közös
területeinek lomtalanítási munkáinak elvégzése az ajánlatkérőnél felmerült igények szerint, az ajánlatban
meghatározott egységárakon, eseti megrendelések alapján, keretszerződés keretében.
A lomtalanítás várható becsült mennyisége 1600 m3 lom és/vagy építési törmelék és/vagy veszélyes
hulladék.
Megkötésre kerülő szerződés: vállalkozási keretszerződés.
Keretösszeg: nettó 50.000.000 Ft.
Ajánlatkérő a keretösszeg 75 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ingatlanokból történő kipakolást (szállítás az
ingatlantól a fuvar/szállító eszközig) alapvető fontosságú feladatnak tekinti, ezért előírja, hogy a Kbt.
65. § (10) bekezdés szerint ezen feladatot maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös
ajánlattevők egyike köteles elvégezni (AZAZ ALVÁLLALKOZÓI RÉSZVÉTEL az ingatlanokból történő
kipakolás feladatnál NEM MEGENGEDETT).
A részletes feladatmeghatározást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező Feladatleírás
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. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) (min. 0 fő, maximum 3 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
I. A II.2.7) ponthoz: A keretszerződés 24 hónap határozott időtartamra kerül megkötésre, azzal, hogy
amennyiben a keretszerződés nettó 50.000.000, - Ft. keretösszege a keretszerződés időtartamának lejárta
előtt merül ki, a keretszerződés a keretösszeg kimerülésével megszűnik.
II. A II.2.5) pontban foglalt nettó ajánlati ár értékelési részszempont alszempontjai:
1.1. Általános lom elszállítási díj (nettó Ft/m3) – Súlyszám: 20,
1.2. Építési törmelék elszállítási díj (nettó Ft/m3) – Súlyszám: 20,
1.3. Veszélyes hulladék elszállítási díj (nettó Ft/m3) – Súlyszám: 25,
1.4. Anyagmozgatási díj (vegyes hulladék/építési törmelék/veszélyes hulladék /m3 nettó értéke alapján %
ban kifejezve; min. 0 % max. 10 %/emelet) – Súlyszám: 20.
1.5. Rovarfertőzöttségű és/vagy erősen szennyezett ingatlanok esetén felszámítandó többletdíj %-ban
kifejezve, amelynek alapja az elszállítási díjként megajánlott árakhoz igazodik (min. 0 % - max. 20 %). Súlyszám: 10
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítésekor a lift használata - a
személyszállítás kivételével - nem megengedett, ajánlati árukat ennek figyelembevételével adják meg!
III. A "2. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) (min. 0 fő, maximum 3 fő)" értékelési
szemponthoz:
Hátrányos helyzetű munkavállaló a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény szerinti „hátrányos helyzetű munkavállaló” és a „súlyosan hátrányos helyzetű
munkavállaló” [57/B. § (4) bekezdés 1. és 2. pont].
IV. Értékelési ponttartomány 0-10, értékelés módszere az árnál fordított arányosítás, a hátrányos helyzetű
munkavállaló
alkalmazásánál egyenes arányosítás, a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
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), m) pontja szerinti
kizáró ok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia
az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírja,
hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az
ajánlatukban nyújtsák be.
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatában a Kbt. Harmadik
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy
nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja,
nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont
gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozó és alkalmasság igazolásában
résztvevő szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Fenti igazolások/nyilatkozatok
mintái megtalálhatóak az EKR nyilatkozatok között. Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő elfogadja, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
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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. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá
tartozik, és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás: A Kbt. 64. §-a szerint. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 13. § szerinti, változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozatot az ajánlatban nemleges
tartalom esetén is csatolni kell.
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 Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírja,
hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az
ajánlatukban nyújtsák be. Az igazolás módja:
G.1.) Ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet köteles benyújtani a megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevételéről szóló nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja
szerint. Amennyiben az ajánlattevő az előírt árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni. 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. 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.
G.2.) Ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet köteles benyújtani az eljárást megindító felhívásban
meghatározott, szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolását (biztosítási kötvényét).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: G.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évben összesen legalább nettó 37,5 millió Ft. teljes árbevétellel.
G.2.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik lomtalanítási és/vagy költöztetési
tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek mértéke (kártérítési limit) legalább 1
millió Ft/káresemény és legalább 3 millió Ft/év.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint előírja,
hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az
ajánlatukban nyújtsák be. Igazolási mód:
M1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek meg kell
neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményre való
hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az ajánlattevővel, csatolni
a képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és a szakember szakmai önéletrajzának a szakember
által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés
megállapítható. 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 teljesítés során ellátott szerepkört
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(beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését. Az időben párhuzamos szakmai
tapasztalatok nem adandók össze.
M2.) Az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásának módja: A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rend. 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A referencia nyilatkozatnak/
igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás
összege (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelmény teljesülése egyértelműen
megállapítható legyen a feltüntetett adatokból), a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/
nap bontásban), a szerződést kötő másik fél megnevezése és elérhetősége (referenciát adó szervezet
neve, szervezet részéről referenciát igazoló személy megnevezése, e-mail címe és telefonszáma), továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek
képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet szerinti "B"
kategóriás jogosítvánnyal vagy ezzel egyenértékű képzettséggel, továbbá a közbeszerzés tárgya szerinti
lomtalanítási tevékenység területén szerzett legalább 3 éves gyakorlattal.
M2.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább nettó 28 millió Ft. szerződéses
értékű (vállalkozói díjú); lakóépületből/lakóépületekből történő, lom és/vagy építési törmelék és/vagy
veszélyes hulladék lomtalanítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
referenciával.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződésből is teljesíthető. A bemutatott
referenciának a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdésének a) pontja, valamint (3a)
bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül
befejezettnek, és legfeljebb 6 éven belül megkezdettnek kell lennie.
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. 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.
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 szerződés teljesítésvel kapcsolatos biztosítékok nem kerültek előírásra.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, szerződéskötés és elszámolás pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleg igénylésének lehetőségét nem biztosítja.
Vállalkozó számla kiállítására és benyújtására az eseti megrendelésben meghatározott munka/munkák
elvégzését követően,
Megrendelő teljesítés igazolásának birtokában jogosult.
Az eseti megrendelések ellenértékének kifizetése a Ptk. 6:130 § (1) – (2) bekezdésében foglaltak szerint, a
számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

713

Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján 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.
Részletes fizetési feltételek a szerződéstervezetben találhatók.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé 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:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi, hibás teljesítési, valamint meghiúsulási kötbér a
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(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: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (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: 10:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR
az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan beérkezett
ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ban foglaltaknak, valamint a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek 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
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)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000,- Ft.
A befizetés helye: Ajánlatkérő pénzforgalmi számlája.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784009-20600413
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték ajánlatkérő fizetési
számlájára történő befizetése /átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet biztosító okirat, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az
olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani,
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hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2)]
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:
1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2. értékelési szempont: 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. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdését.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
3. Az ajánlat részeként benyújtandó iratok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
4. Ajánlatkérő - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján - felhívja ajánlattevők figyelmét,
hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételét és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
5. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Rudolf Róbert Márton (01049) és dr. Fekete Júlia
(01088).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (10003/2022)
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: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724540203
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: +36 76513513
E-mail: palyazat@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.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/EKR000679392022/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/EKR000679392022/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:
Marketingkommunikáció II. - TOP-6.9.2
Hivatkozási szám: EKR000679392022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79342000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Marketingkommunikáció II. - TOP-6.9.2”
Vállalkozási szerződés a TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 projekt marketingkommunikációs feladatainak
ellátására
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”), valamint
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével jár el.
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 ajánlattevőnek részajánlat tételére nincsen lehetősége,
mert az egyes tevékenységek egymással tematikai és szakmai értelemben is összefüggenek, a
megvalósítása és finanszírozása átfedéseket tartalmaz. Az elvégzendő feladatok egymásra épülnek,
a korábban elkészített munkákat figyelembe kell venni az azt követő folyamatokban. Az egész
marketinkommunikációs tevékenység azt követeli, hogy egységes arculat jelenjen meg minden eszközön.
A feladatok részekre bontása a fentiek okán a szerződésszerű teljesítés sikerességét veszélyeztetné,
valamint nem lenne biztosított az egységes arculati megjelenés.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Marketingkommunikáció II. - TOP-6.9.2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

További tárgyak:

79342000-3
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Kiegészítő szójegyzék

79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kecskemét város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Marketingkommunikáció II. - TOP-6.9.2”
Vállalkozási szerződés a TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 projekt marketingkommunikációs feladatainak
ellátására
CPV-kód: 79340000-9 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79342000-3 Marketingszolgáltatás
79822500-7 Grafikai tervezési szolgáltatások
Nyertes ajánlattevő feladata:
„A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 azonosító számú
pályázathoz kapcsolódó 15 célterület rendezvényeinek műszaki leírás szerinti marketing kommunikációs
feladatainak lebonyolítása:
Műszaki tartalom általános összefoglalása:
• a projekt keretén belül megvalósuló rendezvények teljes körű marketingkommunikációs feladatainak
ellátása az alábbiakban felsorolt részletezéssel, valamint a specifikációban megjelölt darabszámokkal;
• marketingkommunikációs szolgáltatások lebonyolítása a projekt rendezvényeihez kapcsolódóan 9
hónapon keresztül, de legkésőbb a projekt fizikai befejezésének napjáig. (A projekt fizikai befejezésének
ideje: 2023.03.01.);
• a megvalósítás tervezett kezdése: 2022. június;
• megrendelő részéről történő anyagleadás vállalkozó felé a programtervezet és felhasználható fotók
vonatkozásában: a rendezvények előtt legkésőbb 2 héttel;
• vállalkozó köteles a megrendelő által jóváhagyott marketingkommunikációs eszközöket legkésőbb az
eseményt megelőző 7. napon átadni megrendelő részére vagy a megrendelő által megjelölt helyszínre
szállítani Kecskemét közigazgatási területén belül;
• feladat a folyamatos kapcsolattartás a projekt szakmai vezetőjével és a célterületek felelős
közösségfejlesztő munkatársaival;
• szükséges a folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés a projekt rendezvényszervezésért felelős külső
vállalkozójával;
• a mindenkor hatályos arculati kézikönyv és kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei előírásainak
megfelelően kell eljárni;
• a látványterveket minden alkalommal a megrendelő képviselőjével jóváhagyatni szükséges minden
marketingkommunikációs eszköz esetében (szórólap, plakát, honlap, facebook oldal, instagram oldal,
nyomtatott és online média megjelenés, ajándéktárgyak);
• kész ajándéktárgyak szállítási határideje: szerződés aláírását követő 30 napon belül.
• A papír alapú nyomdai termékeket (szórólapok, plakátok) újrahasznosított rostokból gyártott papírra
szükséges nyomtatni minimum a szükséges darabszám 25%-ában.
Az alkalmassági követelményhez kapcsolódó alapadatok:
• nyertes ajánlattevő feladata 21 különböző szövegtartalmú, 2 különböző méretű, összesen 1827 db színes
plakát elkészítése, amelynek legalább a 25 %-a újrahasznosított rostokból gyártott papírra készült
• összesen 21 db különböző szövegtartalmú összesen 52.500 db színes szórólap elkészítése
(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 2. részszempont: A felhívás III.1.3) M/2. pontjában előírt szakember szakmai
többlettapasztalata (min. 0 – max. 24 hónap) 10
2 3. részszempont: A papír alapú nyomdai termékek (szórólapok, plakátok) újrahasznosított rostokból
gyártott papírra történő nyomtatásának a 25 %-on felüli többletaránya (plusz minimum 0 – maximum 25
%) 10
3 4. részszempont: Az anyagleadástól számított gyártási idő papír alapú nyomdai termékeknél
(legkedvezőbb szint: 24 óra, legkedvezőtlenebb szint 72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: 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: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001
II.2.13) További információ
Kiegészítés a felhívás II.2.7) pontjához: A szerződés időtartama a szerződés aláírásától számított 9 hónap,
de legkésőbb a projekt fizikai befejezésének napjáig (A projekt fizikai befejezésének ideje: 2023.03.01.)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja,
hogy 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.
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Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében arról, amely 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 tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
- Ha az ajánlattevő 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 tulajdonosát meg tudja nevezni, akkor ajánlatában csatolja
nyilatkozatát a tényleges tulajdonos/tulajdonosok nevének és lakóhelyének bemutatásáról
- 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.
- Ha a gazdasági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosát megnevezni, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles
benyújtani a kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének rendelkezéseire,
mely 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.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja,
ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 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 ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki
részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja,
hogy 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.
P/1.
A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján
nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal
lezárt üzleti év teljes és közbeszerzés tárgya (marketingkommunikációs szolgáltatás) szerinti általános
forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, annak megfelelően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg működését.
Ha az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő
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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.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és 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 EKRben 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. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban
a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével
csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan 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. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására
azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd (7) bekezdés
szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az
eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése
hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és
felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró
okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1.
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül a közbeszerzés tárgyából
(marketingkommunikációs szolgáltatás) számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 8.500.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja,
hogy 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.
M/1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
3 év (3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb szolgáltatásainak
ismertetését (legalább a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, teljesítés és ideje
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(kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontossággal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
A fentiekben kifejtettek igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szakaszában foglaltak alapján
az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet
kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben
az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy
projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel
a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló
nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
Az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- tárgyát, mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontját év- hónap-nap pontossággal megjelölve);
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
M/2.
Ajánlattevőnek csatolnia kell 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
minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük illetve képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevő csatolja a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amelyből az előírt alkalmassági
feltételnek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható, továbbá a végzettségét vagy képzettségét
igazoló bizonyítvány/ok másolatát. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, a közbeszerzési
dokumentumokban megadott önéletrajzminta szerint kell megadni.)
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe!
Ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Ajánlattevő csatolja a szakember végzettségét vagy képzettségét igazoló bizonyítvány/ok másolatát.
Ajánlatkérő a megjelölt képzettségekkel egyenértékű képzettségeket is elfogad. A képzettségek
egyenértékűségének vizsgálata az egyes képzések tantervének (képzési tervének) az alkalmassági
minimumkövetelményben megjelölt képzések tantervével való összehasonlítással történik. Amennyiben
ajánlattevő nem az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt képzést teljesítő szakemberrel
kívánja igazolni alkalmasságát, kérjük, csatolja az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban
a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével
csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
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okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására
azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés
szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az
eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése
hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és
felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró
okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának
időpontjától visszafelé számított 3 évben (3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett)
grafikai tervezésre és legyártására vonatkozó referenciával, amely során
- minimum 15 különböző szövegtartalmú, minimum 1000 db színes plakát került elkészítésre, amelynek
legalább a 15%-a újrahasznosított rostokból gyártott papírra készült
- összesen 15 db különböző szövegtartalmú összesen 35.000 db színes szórólap készült.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 23. §-ban foglaltakra.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
1 fő felsőfokú marketing vagy kommunikáció és médiatudomány képzettséggel rendelkező szakemberrel,
aki legalább 12 hónap marketing szaktanácsadó szakmai gyakorlattal rendelkezik.
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 felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján:
- Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt.
- Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét
nem érvényesítette.
Késedelmi kötbér: Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít, az ajánlatkérő
késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap.
Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a szerződéses nettó ellenszolgáltatás
10%-át, azaz a késedelemmel érintett napok száma a 20 napot eléri, vagy meghaladja, az Ajánlatkérő
jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést felmondani, és a meghiúsulási
kötbért követelni.
Hibás teljesítési kötbér: Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, a teljes nettó
szerződéses összeg 1 %-a/alkalom összegű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a
hibás teljesítési kötbér alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja az öt alkalmat, az Ajánlatkérő jogosult
a szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbért követelni.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – meghiúsul,
Ajánlatkérő - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek
mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 20%-a.
Ajánlatkérő a kötbérek esetében „nap” alatt naptári napot ért.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
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Nyertes ajánlattevő havonta jogosult számlát kiállítani az adott hónapban elvégzett teljesítéséről, a
teljesítéssel arányosan.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre,
figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A számlán fel kell tüntetni: a közbeszerzés tárgyát.
A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
A teljesítéssel kapcsolatosan irányadó a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint teljesíti.
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát is (TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001).
Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése a TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú projektből
kerül finanszírozásra. A hatályos támogatási szerződés alapján a támogatás intenzitása a projekt
elszámolható összköltségének 100%-a.
Finanszírozás formája: utófinanszírozás.
A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet rendelkezéseit
kell alkalmazni.
A Kbt. 27/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.
Nyertes ajánlattevőnek a teljesítési igazoláshoz csatolnia kell:
- papír alapú nyomtatott példányok esetében egy másolat az elkészült példányból, valamint csatolni kell
az Ajánlatkérőnek történő átadáskor készült átadás-átvételi elismervényeket, szállítóleveleket is,
- ajándéktárgyak esetében egy kép az elkészült tárgyról, valamint csatolni kell az Ajánlatkérőnek történő
átadáskor készült átadás-átvételi elismervényeket, szállítóleveleket is,
- online felületre elkészítet munkák esetében képernyőfotót szükséges csatolni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) 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
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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)
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: 16:00 (óó:pp) Hely: Az EKRr 15. § (2) bekezdése
értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (1b) bekezdése értelmében az
elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában
az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdése 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:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1. és 4. részszempont: fordított arányosítás, 2. és 3. részszempont: 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.Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet
benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre
elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni, figyelemmel a Kbt. 41/B § (2) bekezdésére. Az
EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő
aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre
a célra létrehozott blokkokban. AT-nek csatolnia kell továbbá az árazott költségvetést cégszerűen aláírva, .pdf
formátumban és szerkeszthető .xls formátumban is.
2.AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott követelmények a
Kbt. 41/A. §-a az irányadó.
3.EKRr 11. § (2)-(3) bek.
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4.Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt.
68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. ATnek elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni
(EKRr 11. § (1) bekezdés).
5.ATnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján ajánlatában be kell nyújtania a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat.
6.ATnek 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 aláírás-mintáját; 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.
7.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek csatolni kell az ajánlattevőnek a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, akkor az ajánlathoz csatolni kell az AT
erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát.(EKR).
8.AK tájékoztatja az ATket, hogy tényleges tulajdonos a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b), vagy d)
alpontja alapján.
9.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap).
10.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT 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. A Kbt. 65. § (12)
bekezdésének megfelelően az 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. Felhívjuk a figyelmet az EKRr 6. § (6a)
bekezdésében foglaltakra: AT kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt
vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel során az EKR-ben előzetesen
rögzítette!
11.Közös ajánlattétel esetében Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés
szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők
vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. AK
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében tett
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
12.AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltakat
13.AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.
14.AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15.AK felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag
a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített
elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. (EKRr 11. § (4) bekezdés). AT az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
16.AK felhívja a figyelmet, hogy a felhívás III.1.3.) pontjában foglalt műszaki-szakmai alkalmasság feltételei és azok
előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban lettek meghatározva.
17. Ajánlattevő köteles nyilatkozatot benyújtani az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt
hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
FAKSZ: dr. Simon Krisztián, lajstromszám: 01065 /EKR karakterkorlát miatt további információk a közbeszerzési
dokumentumokban.
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (10087/2022)
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 Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15814160241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné dr. Papp Erika
Telefon: +36 14597724
E-mail: kozbeszerzes@mekh.hu
Fax: +36 14597682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mekh.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/EKR000679082022/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/EKR000679082022/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: Energia-, üzemanyagellátás igazgatás
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:
Vagyonvédelmi és recepciós feladatok ellátása III.
Hivatkozási szám: EKR000679082022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

732

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vagyonvédelmi és recepciós feladatok ellátása III.
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 megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és
azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek
hatékony felhasználását eredményezné. Jelen beszerzés tárgya egy épületre vonatkozó szolgáltatás, mely
a szolgáltatás egységes színvonalának biztosítása érdekében nem bontható részekre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Vagyonvédelmi és recepciós feladatok ellátása III.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79710000-4

További tárgyak:
79992000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal székhelye (1054
Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 52. és 1054 Budapest, Vadász utca 23.-25.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal székhelyén élőerős vagyonvédelmi, biztonsági és
recepciós szolgáltatás nyújtása.
Vállalkozási szerződés a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal székhelyén 7/24 –es folyamatos
munkarenddel élőerős vagyonvédelmi, biztonsági és recepciós szolgáltatás nyújtására három éves
időtartamban.
Ellátandó terület: 12 000 (tizenkétezer) négyzetméter
1. Általános követelmények
Nyertes ajánlattevő teljes felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott őr- és recepciós személyzetért.
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett feladatok maradéktalan és az
előírt időben történő elvégzésére, az épületegyüttesben folyó hivatali munka zavarása nélkül.
2. Fegyver nélküli őrzés-védelmi feladatok ellátása
A nyertes Ajánlattevő feladata a Bajcsy Zsilinszky út 52. és Vadász utca 23.-25. szám alatti objektumban
fegyver nélküli őrzés-védelmi szolgálat folyamatos ellátása a szerződés időtartama alatt.
Nyertes ajánlattevő az őrzés-védelmi tevékenység ellátása körében különösen az alábbi feladatokat látja
el:
- járőrszolgálati tevékenység az előírt időszakokban és útvonalon, igény szerint az objektum külső és belső
területén,
- a belépőkártya-használat személyhez kötöttségének ellenőrzése, az objektum területére történő
illetéktelen behatolások megakadályozása,
- az engedély nélküli eszközkivitel és eszközbehozatal, illetve az Ajánlatkérő biztonsági szabályzatában
meghatározott tiltott tárgyak bevitelének megakadályozása,
- az irodakulcsok biztonságos kezelése,
- a belépési helyek rendellenes nyitva tartása esetén a szükséges intézkedések megtétele,
- részvétel a természeti csapások által okozott károk elhárításában, a rendkívüli esetekről a Szolgálati
Utasításnak és az
Objektumvédelmi Utasításgyűjteménynek megfelelően történő jelentéstétel, tevékenység,
- az épület külső és belső rendjének ellenőrzése, azonnali beavatkozás az észlelt esemény elhárításába,
szükség esetén a helyszín biztosítása az ajánlatkérő képviselője, illetve a hatóság kiérkezéséig. Szükség
szerint segítségnyújtás tevékenységükhöz,
- az épületegyüttes belső tereibe történő személy- és gépkocsi belépések ellenőrzött és nyilvántartott
beléptetése munkaidőben és azon túl,
- az előírt nyilvántartások vezetése (beleértve a beléptetési nyilvántartást, és a személyes adatok
kezeléséhez való hozzájárulásra
vonatkozó dokumentációt is),
- a kezelésükbe rendelt technikai eszközök üzemeltetése (beléptető-rendszer, videókamera-rendszer,
tűzvédelmi rendszer,
riasztórendszer), felügyelete, jelzéseinek regisztrálása, intézkedés esemény alkalmával, jelentés,
nyilvántartás,
- liftrendszer működésével kapcsolatos vészhelyzet elhárításában való részvétel, liftüzem ügyeletesi
feladatok ellátása,
- kihelyezett defibrillátor életmentő készülék használata vészhelyzet esetén,
- az épületben működő épületgépészet, épületfelügyeleti rendszerének folyamatos figyelemmel kísérése,
jelzések regisztrálása,
rendkívüli esetekről az üzemeltetést végző szolgáltatónak történő jelentéstétel,
- fogyatékkal élő látogató mozgásának biztosítása
- rendkívüli eseményről az illetékes személyzet haladéktalan értesítése,
- az épület (objektum) belső ellenőrzése, felügyelete, ajtók, ablakok, irodák zártságának ellenőrzése,
elektromos fogyasztók
kikapcsolása, benntartózkodók engedélyeinek nyilvántartása és ellenőrzése, valamint az épület technikai
védelmének felügyelete,
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- munkaidőn túl a benntartózkodás szabályainak ellenőrzése, tapasztalatainak szolgálati naplóban történő
rögzítése,
- a hivatali munkaidőn kívül, továbbá munkaszüneti napokon a bejárati ajtók kulccsal történő zárása és
nyitása,
- a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal épületének, és az épületéhez tartozó udvarnak,
parkolónak az őrzése,
- a várakozók, ügyfelek eligazítása, szükség esetén angol nyelven,
- szemetes kukák mozgatása.
Nyertes ajánlattevő gondoskodik arról, hogy a szolgálatba vezényelt őrszemélyzet az előírásoknak
megfelelő állapotban, kipihenten, ápoltan, a szolgálat ellátására minden szempontból alkalmasan,
felszereléssel együtt, pontosan jelenjen meg a teljesítési helyszíneken lévő szolgálati helyükön. Nyertes
ajánlattevő köteles figyelembe venni ajánlatkérőnek az őrszemélyzet személyi összetételével kapcsolatos
indokolt észrevételeit.
3. Recepciós feladatok ellátása
Nyertes ajánlattevő az recepciós tevékenység ellátása körében különösen az alábbi feladatokat látja el:
- irodakulcsok átadása-átvétele,
- az ügyfelek, vendégek fogadása,
- a várakozók eligazítása és tájékoztatása, szükség esetén angol nyelven,
- az épületegyüttes belső tereibe az ellenőrzött és nyilvántartott személybeléptetés biztosítása
munkaidőben és azon túl,
- az előírt nyilvántartások vezetése,
- az érkezőket fogadó személyek értesítése,
- az elnök és az elnökhelyettes valamint főosztályvezetők vendégeinek felkísérése, igény esetén
visszakísérése,
- a regisztrációs munka ellátása,
- a járőrszolgálattal együttműködve a be- és kilépők ellenőrzése,
- a szabályszerű belépőkártya-használat ellenőrzése,
- a belépési engedély nélküli bejutás tényének haladéktalan közlése a biztonsági őrszemélyzet részére,
azonnali intézkedés kérése
- a rendkívüli események kezelése az őrutasításban foglaltak szerint,
- a portaszolgálat tevékenységének segítése,
- az engedély nélküli eszközkivitel és eszközbehozatal, illetve az Ajánlatkérő biztonsági szabályzatában
meghatározott tiltott tárgyak bevitelének megakadályozása,
- a külső munkavállalók tevékenységének figyelemmel kísérése, a ki- és belépők ellenőrzése.
- a kezelésükbe rendelt technikai eszközök üzemeltetése (beléptető-rendszer, videókamera-rendszer),
- biztonsági kamera rendszer szakszerű kezelése,
- liftüzem ügyeletesi feladatok ellátása,
Az ellátandó feladatok részletesen a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában kerülnek
meghatározásra.
(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 szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmassági követelményekben
megjelölt személyi állomány összesített szakmai többlettapasztalata (hónap) (maximum 360 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ár (nettó Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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(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 a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a fegyver nélküli őrzés-védelmi feladatok
ellátását az ajánlattevő (közös ajánlattevő) végezze el, Ajánlatkérő a fegyver nélküli őrzés-védelmi
feladatok ellátása vonatkozásában kizárja az alvállalkozók általi teljesítést, valamint a feladatok további
társas alvállalkozói lánccal történő teljesítését.
A láncszerű alvállalkozás kizárása érdekében Ajánlatkérő a 2005. évi CXXXIII. törvény 14. § (2) bekezdés
érvényesítését a teljesítés során fokozottan ellenőrzi. A törvény be nem tartása súlyos szerződésszegésnek
minősül (elállás vagy felmondás).
Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bek. c) pont) alapján értékeli az ajánlatokat az alábbiak
szerint:
1.1. Az ellenszolgáltatás nettó összege a szolgáltatásban résztvevő biztonsági őr vonatkozásában (nettó
Ft/fő/óra) súlyszám: 65
1.2. Az ellenszolgáltatás nettó összege a szolgáltatásban résztvevő recepciós vonatkozásában (nettó Ft/fő/
óra) súlyszám: 25
2. A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmassági követelményekben megjelölt személyi állomány
összesített szakmai többlettapasztalata (hónap) (maximum 360 hónap) súlyszám: 10
Értékelés módszere: az 1.1. és 1.2. értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás, a 2. értékelési
szempont tekintetében egyenes arányosítás.
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott
kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
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nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró ok fenn áll. 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.
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) bekezdésében foglaltak
értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában elektronikus 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 elektronikus űrlapon a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak
értelmében az alvállalkozó és /vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre
bocsátó) szervezet/személy vonatkozásában az ajánlattevő ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkozatot
nyújt be arról, hogy tekintetükben nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az
ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési
szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót és/vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezetet/személyt igénybe venni.
Az ajánlatkérő - a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel élve - előírja, hogy a kizáró okok
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők
az ajánlatukban nyújtsák be; a tárgyi közbeszerzésre a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés,
valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1.
A tevékenység kizárólag a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti működési engedély vagy
67. § (1) bekezdés szerinti határozat alapján végezhető. Ajánlattevőnek be kell nyújtania a rendőrség által
kiadott hatályos működési engedélyének vagy határozatának másolatát, amennyiben az elektronikusan
elérhető közhiteles adatbázisban nem szerepel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
nem rendelkezik a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel vagy 67.
§ (1) bekezdés szerinti határozattal. Ajánlattevőnek be kell nyújtania a rendőrség által kiadott hatályos
működési engedélyének vagy határozatának másolatát, amennyiben az elektronikusan elérhető közhiteles
adatbázisban nem szerepel.
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)
bekezdésének c) pontjára és (3) bekezdésére figyelemmel a felhívott ajánlattevőnek csatolnia
kell nyilatkozatát az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya
(vagyonvédelmi, biztonsági és recepciós szolgáltatás) tekintetében elért nettó árbevételéről, attól
függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Az ajánlatkérő - a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel élve - előírja, hogy az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be; a tárgyi közbeszerzésre a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9)
bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya
szerinti (vagyonvédelmi, biztonsági és recepciós szolgáltatás) tevékenység végzéséből származó
minimum nettó 160.000.000 HUF árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három (3)
év legjelentősebb referenciái ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
- a teljesítés idejét (év/hó/nap, kezdő és befejező időpontja),
- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét, - a szolgáltatás tárgya, mennyisége, bemutatása olyan
részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható
legyen,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia igazolásának módja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján történik. A 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
a megnevezését, végzettségük illetve képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk szakember által aláírt
szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni
a teljesítésbe. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés
teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő a felsőfokú végzettség alatt államilag elismert főiskolai és/vagy egyetemi diplomát, oklevelet
ért, vagy külföldön megszerzett felsőfokú végzettség esetén ezzel egyenértékűen honosított végzettséget
igazoló okiratot. Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy
az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma (pozitív egész számban kifejezve) nem
összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember
esetleg egy időben több projekten is dolgozott. Ajánlatkérő az előírt iskola végzettséget követően
megszerzett szakmai tapasztalatot veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,
ha közülük egy felel meg. A 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.
Az ajánlatkérő - a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel élve - előírja, hogy az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be; a tárgyi közbeszerzésre a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9)
bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik
legalább az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább 1 db szerződésszerűen
teljesített legalább 8000 m2 alapterületű, ügyfélforgalommal érintett ingatlanra vonatkozó legalább
6 hónapos időszakra vonatkozó vagyonvédelmi, biztonsági és recepciós szolgáltatásra vonatkozó
referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. 1 fő felsőfokú végzettségű, vezető beosztású és az élőerős őrzés védelem területen legalább 36
hónap szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
M/2.2. 3 fő személy és vagyonőri igazolvánnyal és legalább 3 év (36 hónap) őrzés-védelmi szakmai
gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
M/2.3. 1 fő legalább középfokú végzettséggel és legalább 6 hónap recepciós szakmai gyakorlattal
rendelkező szakemberrel.
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Egy szakember csak egy minőségben vehet részt az eljárásban.
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: Ajánlattevő köteles a szerződésben meghatározott határidők betartására. A teljesítési
határidők elmulasztása kötbérterhes. A felek késedelemnek minősítik a szolgáltatás szerződésszerű
megkezdésének, valamint a munkanapi vagyonőri, illetve recepciós szolgáltatás szerződés szerinti
időpontban való meg nem kezdését, illetve a váltás késedelmét, valamint a külön megrendelés alapján
nyújtandó szolgáltatás megrendelés szerinti időpontban való meg nem kezdését. Ajánlatkérő jogosult
a tárgynapi vállalkozói díj 50%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér követelésére, ha a személyés vagyonőr vagy a recepciós a szolgálati idejének kezdetéhez képest 15 percen túl nem veszi fel a
szolgálatot.
Meghiúsulási kötbér: a nettó (opció nélkül, rendkívüli esetek nélkül számított) szerződéses érték 25%-a. A
feladatok nem teljesítése ajánlattevőnek felróható 5 napi késedelem után állapítható meg.
Hibás teljesítési kötbér: A szerződés hibás teljesítése, azaz a nyújtott szolgáltatás nem szerződésnek
megfelelő minőségben való teljesítése esetén a kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatások
nettó díjára vetített összeg, mértéke annak 15 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Pénzügyi fedezet: Ajánlatkérő 100 %-ban saját forrásból biztosítja. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Számlázás havonta utólag. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő
ellenértéket ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt
rendelkezésekre. A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is
részei, ha a Felek erről nem, vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét
képezi.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződés-tervezet
tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2005. évi CXXXIII.
törvény
22/2006. (IV. 25.) BM rendelet
703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet
A belügyminiszter közleménye a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2022. évi összegéről
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
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(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: 2022/05/31 (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)
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IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § (1) bekezdés,
továbbá (1b) és (1c) pontja, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint
történik. A jegyzőkönyvet Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az
ajánlattevők részére megküldi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3.000.000.-Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000- 01714373-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítéknak érvényesnek
kell lenni az ajánlattételi határidő lejártától az ajánlati kötöttség lejárta napján 24:00 óráig. Az ajánlati
biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési
számlájára (10032000-01714373-00000000) történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító
által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított
– készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Teljesítés igazolása: az átutalást igazoló
dokumentummal, vagy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető
kezesség, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvény Kbt. 41/A. § (2) bekezdés szerinti formában történő benyújtásával. Átutalás esetén az
átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét és az eljárás EKR azonosítószámát.
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 1.1. és 1.2. értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás, a 2. értékelési szempont
tekintetében 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 a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való
lebonyolítását írja elő,az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint.
3. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az eljárás megindításakor az EKR rendszeren
elektronikusan elérhetővé teszi. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a
nyilatkozatmegtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell
az ajánlatrészeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. tartalmaz. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így
különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők
részére.
3. Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő
kiegészítő
tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatáskérést az EKR-ben lehet megtenni. A kiegészítő
tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. Az Ajánlatkérő
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 4. munkanapig beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolását tudja garantálni; a később
beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés esetében az Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg a
kiegészítő tájékoztatás kérést, vagy alkalmazza a Kbt. 52. § (3)-(4) bekezdését.
5. Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 71. §-a szerint engedi meg. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,hogy
a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást nem köteles elrendelni.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja
az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést
eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
7. Ajánlatkérő a szolgáltatás tevékenységével összefüggő, a szerződés időtartama alatt keletkező károkért
nem vállal felelősséget. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább 200 millió HUF/év, és 100 millió HUF/
káresemény mértékű, személy- és vagyonvédelmi tevékenység ellátásának biztosítása érdekében a vonatkozó
jogszabályokban előírt (élőerős őrzés-védelmi szolgáltatást magában foglaló) felelősségbiztosítással.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a felelősségbiztosításra vonatkozóan, valamint kötelezettséget
vállal arra, hogy a felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt fenntartja. A szakmai felelősségbiztosítás nélkül a
szerződés érvényesen nem köthető meg.
8. Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 66. § (6) bekezdését.
10. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 2005. évi CXXXIII. törvény 72/B. §-ára és a belügyminiszter
közleményére a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2022. évi összegéről, továbbá a 703/2021. (XII.
15.) Korm. rendeletben foglaltakra.
11. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ellátandó szolgáltatások és az Ajánlatkérővel történő együttműködés
tekintetében tett
megvalósítási intézkedéseinek a bemutatását. A szakmai ajánlatnak részletesen ki kell térnie a közbeszerzési
dokumentumokban előírtakra, különösen a vizsgált aspektusokra. A szakmai ajánlatot szöveges és/vagy
táblázatos formában összesen minimum 10-15 oldalban kéri Ajánlatkérő kifejteni. Amennyiben ajánlattevő
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bármely intézkedést nem mutat be az egyes vizsgált aspektusok tekintetében, Ajánlatkérő az ajánlatát
érvénytelennek minősíti, az nem hiánypótolható.
12. Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Stráhl Tamás (lajstromszáma: 00383)
14. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
15. Jelen eljárásban releváns valamennyi határidő tekintetében a magyarországi idő az irányadó.
16. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell eljárni, valamint a közbeszerzési eljárás
alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nagyhalász Város Önkormányzata (10115/2022)
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: Nagyhalász Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732310215
Postai cím: Arany János Utca 50
Város: Nagyhalász
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4485
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orosz Károly
Telefon: +36 42202202
E-mail: kozbeszerzes@projectexpert.hu
Fax: +36 42526010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagyhalasz.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/EKR000718532022/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/EKR000718532022/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:
Csapadékvíz hálózat megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR000718532022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

745

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 azonosító számú projekt keretében az Arany János utca Zrínyi-köz és D-i
városhatár közötti szakaszán kétoldali csapadékvíz-elvezető rendszer és kapcsolódó befogadó csatornák
felújításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése.
Az utcában meglévő szilárd burkolatú út, kerékpárút és kétoldali árok rendszer található. A meglévő
földárkok burkolásra kerülnek TB 20/30/30 és TB 30/50/40 mederburkoló elemmel. A kétoldali lejtésű,
kiemelt szegélyes útszakaszon, ahol a vízelvezetés mélysége már nem engedi a nyílt árkot DN500 ÜPE
zárt csapadékvíz csatorna kerül kialakításra DN250 KG-PVC SN8, illetve DN300 PP víznyelő bekötésekkel.
A meglévő kapubejárók nagy része burkolatlan, illetve az út széle és a kerítések közötti terület nagyon
változatos tereplejtésű, ezért a víznyelők, illetve a folyóka létesítése nem megfelelő a felületi víznyelési
feladatokra. Ezért a zárt csatorna felett/mellett TB 20/30/30 mederelemmel burkolt árokszakaszok kerülnek
kiépítésre a meglévő földárkok helyén, melyek az új zárt csatorna legközelebbi tisztító aknájába juttatják
a csapadékvizet. Az érintett kapubejáróknál ezt a kis mélységű árkot előregyártott fedlappal kell fedni és
így kialakítani az átereszeket. A befogadó a Nagyhalászi (V.) csatorna meglévő DN80 beton áteresz alvizi
utófeneke.
A befogadóba történő bevezetésnél a kitorkollófejet ki kell építeni, a medret pedig burkolattal kell ellátni
a mellékelt részletterv szerint, a bevezetés helyétől számítva lefelé 3,0 m hosszban. A tisztító aknák
DN100cm-es vasbeton aknák, DN600 mm-es öv. fedlappal, illetve DN600mm-es víznyelőráccsal. A víznyelő
aknák 50x50 cm-es beton aknák, 48x48 cm-es öv. víznyelőráccsal.
Az Arany János utca 33-0-0 jelű ágánál a meglévő burkolt árok lapburkolata tönkrement, cserére
szorul. A meglévő rendszer kiegészítésre kerül egy 50/200 folyóka szakasszal a felszíni vízelvezetés
javítására az út keleti oldalán. A meglévő árok meghosszabbításra kerül TB 20/30/30 víznyelős fedlappal
fedett árokszakasszal az Arany János utca 117-125. sz. ingatlanok előtt. A befogadó a meglévő DN400
csapadékvízelvezető csatorna tisztítóaknája. A tisztító aknák DN100cm-es vasbeton aknák, DN600 mm-es
öv. fedlappal, illetve DN600mm-es víznyelőráccsal. A víznyelő aknák 50x50 cm-es beton aknák, 48x48 cmes öv. víznyelőráccsal.
Az Arany János utca 58. – Zrínyi Ilona utca kereszteződése közötti szakaszon a meglévő csapadékcsatornát
keresztező szennyvízbekötő vezetékek, a csapadékcsatornát átfúrva kerültek kiépítésre. A felújítás során a
szennyvízbekötő vezetékek keresztezésénél 120x120 cm-es bújtatóaknák beépítése történik meg.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
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(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás
jellege, műszaki tartalma nem teszi célszerűvé a részekre történő megbontást és a részajánlattétel
lehetőségének biztosítását. A felújításra kerülő csapadékelvezető hálózat egy műszaki-funkcionális
egységet képez. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag
összefonódnak, így a beruházás munkaszervezése, valamint az esetleges garanciális jogok érvényesítése
egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldhatóak.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Csapadékvíz hálózat megvalósítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45232130-2

További tárgyak:

45232450-1

Kiegészítő szójegyzék

45233252-0
45233253-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nagyhalász, Arany János utca (helyrajzi szám: 1285/2., 196., 2224.),
Malom utca (helyrajzi szám: 157.), Nagyhalászi (V.) csatorna (helyrajzi szám: 142.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 azonosító számú projekt keretében az Arany János utca Zrínyi-köz és D-i
városhatár közötti szakaszán kétoldali csapadékvíz-elvezető rendszer és kapcsolódó befogadó csatornák
felújításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése.
Az utcában meglévő szilárd burkolatú út, kerékpárút és kétoldali árok rendszer található. A meglévő
földárkok burkolásra kerülnek TB 20/30/30 és TB 30/50/40 mederburkoló elemmel. A kétoldali lejtésű,
kiemelt szegélyes útszakaszon, ahol a vízelvezetés mélysége már nem engedi a nyílt árkot DN500 ÜPE
zárt csapadékvíz csatorna kerül kialakításra DN250 KG-PVC SN8, illetve DN300 PP víznyelő bekötésekkel.
A meglévő kapubejárók nagy része burkolatlan, illetve az út széle és a kerítések közötti terület nagyon
változatos tereplejtésű, ezért a víznyelők, illetve a folyóka létesítése nem megfelelő a felületi víznyelési
feladatokra. Ezért a zárt csatorna felett/mellett TB 20/30/30 mederelemmel burkolt árokszakaszok kerülnek
kiépítésre a meglévő földárkok helyén, melyek az új zárt csatorna legközelebbi tisztító aknájába juttatják
a csapadékvizet. Az érintett kapubejáróknál ezt a kis mélységű árkot előregyártott fedlappal kell fedni és
így kialakítani az átereszeket. A befogadó a Nagyhalászi (V.) csatorna meglévő DN80 beton áteresz alvizi
utófeneke.
A befogadóba történő bevezetésnél a kitorkollófejet ki kell építeni, a medret pedig burkolattal kell ellátni
a mellékelt részletterv szerint, a bevezetés helyétől számítva lefelé 3,0 m hosszban. A tisztító aknák
DN100cm-es vasbeton aknák, DN600 mm-es öv. fedlappal, illetve DN600mm-es víznyelőráccsal. A víznyelő
aknák 50x50 cm-es beton aknák, 48x48 cm-es öv. víznyelőráccsal.
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Az Arany János utca 33-0-0 jelű ágánál a meglévő burkolt árok lapburkolata tönkrement, cserére
szorul. A meglévő rendszer kiegészítésre kerül egy 50/200 folyóka szakasszal a felszíni vízelvezetés
javítására az út keleti oldalán. A meglévő árok meghosszabbításra kerül TB 20/30/30 víznyelős fedlappal
fedett árokszakasszal az Arany János utca 117-125. sz. ingatlanok előtt. A befogadó a meglévő DN400
csapadékvízelvezető csatorna tisztítóaknája. A tisztító aknák DN100cm-es vasbeton aknák, DN600 mm-es
öv. fedlappal, illetve DN600mm-es víznyelőráccsal. A víznyelő aknák 50x50 cm-es beton aknák, 48x48 cmes öv. víznyelőráccsal.
Az Arany János utca 58. – Zrínyi Ilona utca kereszteződése közötti szakaszon a meglévő csapadékcsatornát
keresztező szennyvízbekötő vezetékek, a csapadékcsatornát átfúrva kerültek kiépítésre. A felújítás során a
szennyvízbekötő vezetékek keresztezésénél 120x120 cm-es bújtatóaknák beépítése történik meg.
Főbb mennyiségek: egyoldalon tokos PP kettős falú bordás csapadékvíz-csatornacső beépítése 300
mm: 545 m, egyoldalon tokos PP kettős falú bordás csapadékvíz-csatornacső beépítése 400 mm: 436
m, karmantyús kötésű ÜPE (GRP) csatornacső beépítése DN 800 mm: 387 m, karmantyús kötésű ÜPE
(GRP) csatornacső beépítése DN 600 mm: 278 m, karmantyús kötésű ÜPE (GRP) csatornacső beépítése
DN 500 mm: 702 m, DN100/60 beton tisztítóakna előregyártott elemekből: 38 db, TB 20/30/30 árok- és
mederburkoló elem: 863 m, TB 30/50/40 árok- és mederburkoló elem: 624 m, 120x120 cm-es monolit
vasbeton bújtatóakna DN60 cm lebúvónyílással: 7 db; csatorna aknabekötő idom PVC KGP 200 CCP20: 14
db; bitumenes burkolat készítése AC22 alap aszfaltkeverékből: 47,51 m3; bitumenes burkolat készítése
AC16 kopó (F) aszfaltkeverékből: 79,49 m3; bitumenes burkolat készítése AC11 kopó (F) aszfaltkeverékből:
2,77 m3.
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
(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 M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli
szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 15
2 M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata
(hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (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: 5 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020
II.2.13) További információ
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Valamennyi értékelési részszempont esetén lineáris függvények
alkalmazásával kerül meghatározásra a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi. 60. szám; 2020. március
25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
A minőségi értékelési részszempontok esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény. Ajánlatkérő a
Kbt. 76. § (6) bek. d) pontja alapján az alk. minimum követelményként meghatározott gyakorlati időn felüli
szakmai tapasztalatot értékeli.
Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
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 hatálya alatt áll.
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.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
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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: P1: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását
közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti éves
beszámolóját (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem kötelező.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval az előírt teljes időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik a P1 pontban meghatározott irattal, mert olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés]
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetőleg azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük az egyik felel meg.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 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 összefüggésében ért kár
megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az adózott
eredménye egynél több évben negatív.
Amennyiben az ajánlattevő a kért beszámolóval azért nem rendelkezik, az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak után kezdte meg működését, alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés
tárgyából (mélyépítési munka) származó – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el
legalább a 140 millió Ft értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1-M2: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
(szervezetek) bemutatását, azok megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetésével. A szakember bemutatása során csatolandók: a) ajánlattevő nyilatkozata
a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli: a bevonni kívánt szakember nevét, a
szakember végzettségét, illetve képzettségét, kamarai regisztrációs számát (amennyiben releváns), a
szakember munkáltatójának feltüntetését vagy annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel a
szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a
szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, mely év/hónap részletességgel tartalmazza a szakmai
tapasztalatokat az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés elbírálása érdekében; az
alkalmasság körében meghatározott jogosultság megléte esetén a szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell
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a kamarai regisztrációs számot, továbbá a jogosultság megszerzésének időpontját; c) a szakember által
aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat; d) a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok.
Ajánlatkérő az időben párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalatot kizárólag egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal
nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia
kell, hogy nyertessége esetén az általa a teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba
vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik az előírt
jogosultsággal, valamint kamarai regisztrációs számmal, a végzettséget. illetve képzettséget, valamint a
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot nem szükséges külön igazolni.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek 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, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik. 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.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapacitás igénybevételére a Kbt. 65. § (7)-(8), valamint
(11) bekezdései alapján kerülhet sor.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 10. sor
„Vízgazdálkodási építmények szakterület” MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű
végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M2: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1.
sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 2. sor „Közlekedési építmények szakterület” MV-KÉ
(vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez
szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkező
szakemberrel.
Ugyanazon szakember több pozícióban is bemutatható.
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: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan késedelmi kötbért
ír elő, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A késedelmi
kötbér mértéke a nettó ellenszolgáltatás 0,5%-a/naptári nap, maximális mértéke a szerződés szerinti
nettó ellenszolgáltatás 10%-a. A szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 10%-át meghaladó
késedelmet ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekinti és megilleti a szerződés
felmondásának joga, a szerződéstől való elállás joga.
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Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott jótállási igények biztosítékaként
jólteljesítési biztosíték nyújtását írja elő. Jótállás időtartama 36 hónap. A jótállási biztosíték mértéke a
nettó ellenszolgáltatás 3%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet a TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 azonosító
számú projekthez tartozó támogatásból kívánja biztosítja, támogatási intenzitás: 100%. A finanszírozás
módja: utófinanszírozás. Az ajánlattétel, szerződés és elszámolás pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt nettó ellenszolgáltatás 10%-nak megfelelő mértékű előleg
igénylésére lehetőséget biztosít. Előleg igénybevétele esetén az igényelt előleg a számlákban arányosan
kerül elszámolásra. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. A nyertes ajánlattevő 3 db részszámla és 1 db
végszámla benyújtására jogosult. Az első részszámla 25%-os, a második részszámla 50%-os, a harmadik
részszámla 75%-os műszaki készültséget követően nyújtható be. Végszámla a hiba- és hiánymentes
műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően, teljesítés igazolás alapján nyújtható be.
Az ellenérték a szerződésben meghatározott mód és tartalom szerinti teljesítést követően banki
átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (3) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek,
valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén ajánlatkérő a
teljesítés ellenértékét a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt különös szabályok szerint fogja teljesíteni.
Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű, a
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét
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
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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: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az EKR rendszerben történik. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében 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
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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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 a
Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi építési beruházásra
irányulóan támogatásra irányuló igényt (támogatási szerződés módosítást) fog benyújtani. Ajánlatkérő
a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény elfogadását a megkötendő szerződés
hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
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 értékelési pontszámok lineáris függvények alkalmazásával kerülnek meghatározásra a Közb.Hatóság
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján. Nettó ajánlati ár: 2. mell. A.2.
függvény, minőségi szempontok: 2. mell. A.1. függvény
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 a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét,
hogy a tárgyi építési beruházásra irányulóan támogatásra irányuló igényt (támogatási szerződés módosítást)
fog benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény elfogadását a
megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
2. A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bogáti János (lajstromszám:
00755).
3.. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4.. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a-b) pontja alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek meg kell jelölni: 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.
5. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az abban szereplő nyilatkozatokat aláíró ajánlattevő képviseletére jogosult
személy(ek) aláírási címpéldányát, illetőleg a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját
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egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az
ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazás egyszerű másolati példányát.
7. Az ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig
felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Az ajánlatkérő által előírt
teljes körű felelősségbiztosítás (építés- és szerelésbiztosítás – C.A.R.) mértéke legalább 200 millió Ft/év és legalább
100 millió Ft/káresemény.
8. Ajánlattevő köteles az ajánlatához tételes árazott költségvetést csatolni. Ajánlatkérő az eljárás
eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni. Ajánlattevőnek az ajánlatban
a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetést – változtatás nélkül – beárazva kell
csatolniuk.
9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját a jelen közbeszerzési
eljárásban alkalmazza.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevők a kizáró okok, valamint az
alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az
ajánlat részeként nyújtsák be.
12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki,
illetve szakmai alkalmasságának feltételeit (P1, M1-M2) és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe
történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
13. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumok,
a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata (10210/2022)
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: Sárosd Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15727323207
Postai cím: Fő Utca 2.
Város: Sárosd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2433
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dunkl Gergely
Telefon: +36 25511210
E-mail: polgarmester@sarosd.hu
Fax: +36 25511210
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarosd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000695912022/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 | 2022.97

756

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/EKR000695912022/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:
Tükörpusztai bekötőút felújítása
Hivatkozási szám: EKR000695912022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

757

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Tükörpusztai bekötőút felújítása a VP6-7.2.1.1-21 3307548855 azonosítószámú
projekt keretében
A közbeszerzési eljárás mennyisége:
Sárosd külterületén fekvő Tükröspusztai bekötőút felújítása a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás és a mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján a VP6-7.2.1.1-21 3307548855
azonosítószámú projekt keretében.
Az útfelújítási munkák a Sárosd Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő 0122 és 0126
helyrajzi számú külterületi útterületeken történnek. A felújítás kezdő szelvénye a vasúti és önkormányzati
terület határán került felvételre, míg végszelvénye Tükröspusztán, a csatlakozó települési utak, illetve
mezőgazdasági telephely csomópontjában van. A felújítandó útszakasz Sárosd vasútállomás északi
útátjáróját követően indul és Sárosd Tükröspusztáig tart.
Szélessége 3,80-4,80 m között szabálytalanul változó, burkolata leromlott általános állapotú, deformált,
hámlott felületű állapotú elöregedett itatott aszfaltmakadám burkolat, mely a többszöri kátyúzás ellenére
is felújításra szorul. Az út mentén nyílt árok biztosítja a csapadékvíz elvezetését vagy elszikkasztását.
A padka és az árok szinte teljesen egybenőtt az út menti csihataggal, így legalább a padkán és az árok
folyásfenekén célszerű azt kiirtani.
Az útszakasz főbb adatai:
• Az út felújítandó hossza: 1729,22 m
• Korona szélessége: 0+300 ív előtt 7,50 m, az ívet követően 8,00 m
• Burkolat szélessége: 4,50 m
• Padka szélessége: 0+300 ív előtt mindkét oldalon 1,50 m, az ívet követően a bal oldalon 2,00 m-re nő.
• Szabályozási szélesség: 0+300 ív előtt 11-13 m, az ívet követően 16,30-16,50 m
• Legkisebb ív: R=40 m
• Legnagyobb emelkedő: 3,14 %
A felújítás során tervezett munkálatok:
• az 1730 m hosszú meglévő útburkolat profiljavítására és aszfaltburkolattal való ellátása;
• a padka zúzalékkal való feltöltése;
• a vízelvezető árok jókarba helyezése a árokban lévő csihatag írtásával együtt;
• az útcsatlakozások kiépítése legalább a telekhatárig.
Az elvégzendő feladatok részletes leírása a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki
leírásban található.
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CPV kód:
Fő tárgy:
45233120-6 Közút építése
45233142-6 Közútjavítás
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 a beszerzés
tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési
igény, a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a
versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege miatt a költséghatékonyság
szempontja nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A beruházás tárgyát egy
útszakasz felújítása képezi, így a kivitelezés tárgyát képező munka műszakilag nem szakaszolható, egyes
részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, nem tartalmaz olyan részfeladatot, mely a többitől
elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése egy Ajánlattevő
esetében hatékonyabban megoldható, gazdaságilag ésszerűtlen a szakaszolása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Tükörpusztai bekötőút felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233120-6

További tárgyak:
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2433 Sárosd, Tükörpusztai bekötőút. Hrsz.: 0122 és 0126
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: Tükörpusztai bekötőút felújítása a VP6-7.2.1.1-21 3307548855 azonosítószámú
projekt keretében
A közbeszerzési eljárás mennyisége:
Sárosd külterületén fekvő Tükröspusztai bekötőút felújítása a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás és a mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján a VP6-7.2.1.1-21 3307548855
azonosítószámú projekt keretében.
Az útfelújítási munkák a Sárosd Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő 0122 és 0126
helyrajzi számú külterületi útterületeken történnek. A felújítás kezdő szelvénye a vasúti és önkormányzati
terület határán került felvételre, míg végszelvénye Tükröspusztán, a csatlakozó települési utak, illetve
mezőgazdasági telephely csomópontjában van. A felújítandó útszakasz Sárosd vasútállomás északi
útátjáróját követően indul és Sárosd Tükröspusztáig tart.
Szélessége 3,80-4,80 m között szabálytalanul változó, burkolata leromlott általános állapotú, deformált,
hámlott felületű állapotú elöregedett itatott aszfaltmakadám burkolat, mely a többszöri kátyúzás ellenére
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is felújításra szorul. Az út mentén nyílt árok biztosítja a csapadékvíz elvezetését vagy elszikkasztását.
A padka és az árok szinte teljesen egybenőtt az út menti csihataggal, így legalább a padkán és az árok
folyásfenekén célszerű azt kiirtani.
Az útszakasz főbb adatai:
• Az út felújítandó hossza: 1729,22 m
• Korona szélessége: 0+300 ív előtt 7,50 m, az ívet követően 8,00 m
• Burkolat szélessége: 4,50 m
• Padka szélessége: 0+300 ív előtt mindkét oldalon 1,50 m, az ívet követően a bal oldalon 2,00 m-re nő.
• Szabályozási szélesség: 0+300 ív előtt 11-13 m, az ívet követően 16,30-16,50 m
• Legkisebb ív: R=40 m
• Legnagyobb emelkedő: 3,14 %
A felújítás során tervezett munkálatok:
• az 1730 m hosszú meglévő útburkolat profiljavítására és aszfaltburkolattal való ellátása;
• a padka zúzalékkal való feltöltése;
• a vízelvezető árok jókarba helyezése a árokban lévő csihatag írtásával együtt;
• az útcsatlakozások kiépítése legalább a telekhatárig.
Az elvégzendő feladatok részletes leírása a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki
leírásban található.
CPV kód:
Fő tárgy:
45233120-6 Közút építése
45233142-6 Közútjavítás
(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. Környezetterhelési érték a környezetterhelés minimalizálása érdekében
(összesített CO érték) 45
2 3. Az M/2. alk. köv. igazolására bemutatott szakember M/2. alk. köv. tekintetében előírt jogosultság
megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztatalata (min. 0 hó, max. 60 hó) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50
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: 160
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 3307548855
II.2.13) További információ
*Kiegészítés a II.2.7. ponthoz: A munkaterület átadásának tervezett napja: a szerződés hatálybalépését
követő 5 munkanapon belül.
A teljesítés időtartama: A munkaterület átadás napját követő naptól számított 160 naptári nap.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös
Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában a kizáró okok fenn nem
állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell
igazolnia.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az Ajánlattevőnek abban az esetben is
szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben
nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése értelmében 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.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114/A. § rendelkezéseit alkalmazza.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése értelmében Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A Kbt. 114/A. § (2) bekezdése szerint Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy
érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényesnek talált
ajánlatokat az Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
A Kbt. 114/A. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.A kizáró okokra és az
alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások
is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az Ajánlatkérő
a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
A Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint 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
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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.
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 a Kbt. 114/A. § (4)
bekezdése alapján a gazdasági szereplő az 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.
Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §):
A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása
ellenére – beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy
jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz – az ajánlattevő, részvételre jelentkező,
alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési
eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata,
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti
jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti
véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság
188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági
szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a
gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján az
építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában Ajánlatkérő előírja az
Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,
illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal
vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés
tényét - a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint Ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés
szerint nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a
nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban
szereplés tényét igazoló dokumentumnak a benyújtásával szükséges igazolni az alkalmassági
követelménynek történő megfelelést.
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. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet
kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban
szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
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arra is támaszkodik. 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő
a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében,
illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti
ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 28.
§-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék
szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114/A. § rendelkezéseit alkalmazza.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése értelmében Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A Kbt. 114/A. § (2) bekezdése szerint Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és
hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényesnek talált ajánlatokat az
Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
A Kbt. 114/A. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az Ajánlatkérő
a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
A Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint 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. .
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 a Kbt. 114/A. § (4)
bekezdése alapján a gazdasági szereplő az 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.
A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről
a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. §
(8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, – tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

763

meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem kerül előírásra
a Kbt. 114. § (1) bekezdésére tekintettel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: A közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem
kerül előírásra a Kbt. 114. § (1) bekezdésére tekintettel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja
és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 évben befejezett, de legfeljebb
8 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya – út építése és/vagy út felújítása – szerinti
építési beruházásainak ismertetését.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 22. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell
igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a (2) bekezdés a) pontja
alkalmazása során Ajánlatkérő vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett
építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe,
- az építési beruházás tárgya (út építése és/vagy út felújítása),
- az építési beruházás mennyisége (m),
- a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap pontossággal),
- a teljesítés helye,
- referenciát adó természetes személy neve, telefonszáma és/vagy e-mail címe,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja esetben, 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.
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 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. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan –
szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
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amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja
alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük és szakmai
tapasztalatuk ismertetése az alábbiak szerint:
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági
szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozattal köteles megnevezni az adott szakemberrel igazolni kívánt
alkalmassági minimumkövetelmény pontos - az eljárást megindító felhívásban meghatározott - számának
megjelölésével együtt.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai tapasztalat
(gyakorlat) a szakmai önéletrajznak az adott szakember által saját kezűleg aláírt példánya benyújtásával
igazolandó.
A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell legalább:
- a szakember nevét;
- a szakember iskoláinak és végzettségeinek bemutatását, valamint a végzettség megszerzésének dátumát
(év, hónap pontossággal);
- amennyiben a szakember rendelkezik érvényes jogosultsággal, a kamarai nyilvántartási számát, a
jogosultság megszerzésének dátumát, a nyilvántartó kamara megnevezését és elektronikus elérési
útvonalát;
- amennyiben a szakember nem rendelkezik érvényes jogosultsággal, a jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai tapasztalat megszerzésének dátumát;
- a szakember által ellátott feladat ellátásának helyét és időtartamát kezdés és befejezés dátuma év, hónap
pontossággal);
- a szakember által ellátott feladat tárgyát olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen
megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény,
ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy
a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek
időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra.*
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül
megkezdett, legalább 1000 m hosszúságú út építésére és/vagy út felújítására vonatkozó sikeres műszaki
átadás-átvételi eljárás keretében lezárt referenciával.
Ajánlatkérő csak a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe. Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági
követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni
kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
„MV-KÉ” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) szakértői jogosultsággal vagy a szakértői
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
MV-KÉ szakterületen megszerzett szakmai tapasztalat bemutatása esetén Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők
figyelmét, hogy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet 1. melléklet VI. pontja 3. része szerinti MV-KÉ
szakterület rendelkezései szerint
- amennyiben a megajánlott szakember okleveles építőmérnök végzettséggel rendelkezik, 3 év a
jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális gyakorlati idő.
- amennyiben a megajánlott szakember építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök,
vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök végzettséggel rendelkezik, 5 év a
jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális gyakorlati idő.
*Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása pont folytatása:
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A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt
munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak
alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az
önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági követelményeknek való
megfelelésnek.
Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatát.
Amennyiben az M/2. pont tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot
igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az eljárást megindító felhívás adott pontja
tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása
tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja.
A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott
jogosultság fennállása ellenőrizhető.
Ha a szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban
a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - és a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséget és gyakorlatot a gazdasági szereplő más módon nem igazolta, a jogosultság
érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles a gazdasági
szereplő igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján építési beruházás közbeszerzése esetén,
ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2)
bekezdés előírásainak megfelelő 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.
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 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. 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.
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:
Késedelmes teljesítés esetén a kötbérek abban az esetben érvényesíthetőek, ha nyertes Ajánlattevő olyan
okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Késedelmes teljesítésnek minősül, ha nyertes Ajánlattevő a
szerződés szerint megadott határidőig nem teljesít.
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A késedelmi kötbér mértéke a nyertes ajánlat szerinti nettó ajánlati ár 1%-a naponta, de összesen
legfeljebb a nettó ajánlati ár 30%-a.
A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. A Ptk.
6:187. § (2) bekezdése értelmében Ajánlatkérő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet
szavatossági igényt.
Meghiúsulási kötbér:
A 30 napot meghaladó késedelem esetén az Ajánlatkérő a szerződést meghiúsultnak tekinti. A
meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 30%-a. Meghiúsulás esetén Ajánlatkérő eláll a
szerződéstől, illetve ha a teljesítés megkezdődött, felmondja a szerződést.
Ajánlatkérő együttesen nem érvényesíthet meghiúsulási és késedelmi kötbért. A Ptk. 6:187. § (1)
bekezdése alapján teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését
kizárja.
Hibás teljesítési kötbér:
A nyertes Ajánlattevő hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben hibásan, hiányosan teljesít.
A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 15%-a. Ha nyertes Ajánlattevő a hibát az Ajánlatkérő
által tűzött póthatáridőn belül nem pótolja, vagy ismételten hibásan teljesít, akkor az Ajánlatkérő a
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy amennyiben a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke
megszűnt, a szerződéstől elállhat.
Jótállás:
A nyertes Ajánlattevőnek a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá
az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat
saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza – teljes
körű jótállást kell vállalnia.
A jótállás időtartama: 36 hónap.
A jótállás kezdő időpontja az átadás-átvételi eljárás befejezésének a napja.
Teljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos
igények biztosítékaként a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő biztosítékot
köt ki. Nyertes Ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerinti bármely
formában köteles rendelkezésre bocsátani legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjára, azzal,
hogy nyertes Ajánlattevő az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a teljesítési biztosítéknak
azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell
állnia. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybalépésétől a szerződéssel érintett kivitelezés műszaki
átadás-átvételi eljárásnak sikeres lezárását követően a Jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának
napjáig kell rendelkezésre állnia.
Jólteljesítési biztosíték:
Nyertes Ajánlattevő a teljesítési biztosíték hatályának lejártával egyidejűleg köteles a teljes nettó
szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő jólteljesítési biztosítékot szolgáltatni a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pont alapján, az ott megjelölt bármely formában Ajánlatkérő, mint kedvezményezett javára.
A jólteljesítési biztosíték Ajánlatkérő azon igényeinek biztosítására szolgál, amely a jótállás időtartama
alatt felmerülhet, és a jótállási időszak utolsó napjáig érvényes és hatályos.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő,
de legfeljebb 250 millió Forint összegű előleg igénybevételi lehetőséget biztosít a Kbt. 135. § (7)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Az előleg igénylése nem kötelező. A nyertes Ajánlattevő az igénybe vett előleget kizárólag a vállalkozási
szerződésben meghatározott kivitelezési munkák finanszírozására használhatja fel.
Az előleget a nyertes Ajánlattevő a munkaterület átadását követő 5 napon belül igényelheti, az
előlegnyújtásra vonatkozó kérelem benyújtásával. Ajánlatkérő az előleget legkésőbb az építési
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munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg a végszámla összegéből kerül
levonásra.
Előleg igénylése esetén a nyertes Ajánlattevő előleg visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a
szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő szerződésben foglalt – áfa és tartalékkeret nélkül számított – vállalkozói
díj 5%-át meg nem haladó mértékű előlegként történő kifizetését kéri, úgy mentesül a biztosítéknyújtás
kötelezettsége alól. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződésben foglalt – áfa és tartalékkeret nélkül
számított – vállalkozói díj 5%-át meghaladó (max. 20 %) mértékű előlegként történő kifizetését kéri, úgy
biztosíték nyújtására köteles.
Ajánlatkérő nem kíván a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § szerinti tartalékkeretet előírni.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (5) bekezdése szerint az ellenszolgáltatást részletekben teljesíti.
Ajánlatkérő 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.
A nyertes Ajánlattevő az elvégzett műszaki tartalommal arányosan állíthatja ki részszámláit és
végszámláját. A nyertes Ajánlattevő 2 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult az alábbiak
szerint:
- 1. részszámla: 30 %-os készültség esetén a nettó vállalkozási díj 30 %-nak megfelelő értékben,
- 2. részszámla: 60 %-os készültség esetén a nettó vállalkozási díj 30 %-nak megfelelő értékben,
- végszámla: 100 %-os készültség esetén a nettó vállalkozási díj 40 %-nak megfelelő értékben.
A nyertes Ajánlattevő végszámláját az Ajánlatkérő által lefolytatott átadás-átvételi eljárás eredményeként
kiállított teljesítésigazolás alapján állíthatja ki és nyújthatja be Ajánlatkérőnek.
A vállalkozói díj megfizetése (az előleget ide nem értve) a nyertes Ajánlattevő általi teljesítést és az
Ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított
számla ellenében átutalással – HUF-ban – kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint,
amennyiben alvállalkozót nem von be a teljesítésbe.
Amennyiben Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a 135. § (3) bekezdés felhatalmazása
alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a az irányadóak.
Az építési beruházás ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint történik (2007. évi CXXVII.
törvény). Az ÁFA tv. rendelkezései alapján, a törvényben rögzített esetekben, fordított általános forgalmi
adó fizetési kötelezettség áll fenn.
A szerződés finanszírozása a VP6-7.2.1.1-21 3307548855 azonosítószámú Európai Uniós forrásból
utófinanszírozással történik.
A támogatás intenzitása: 95,00 %
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó.
A kifizetések, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: HUF
További információ a Közbeszerzési Dokumentumokban és a szerződéses feltételekben található.
Jogszabályi hivatkozás: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), 2013. évi V. törvény (Ptk.), 2007. évi CXXVII. törvény
(Áfa tv.), 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé 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:
A szerződés teljesítéséhez az alábbi létszámú és jogosultságú szakember szükséges:
- 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” (vagy a
hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) szakértői jogosultsággal vagy a szakértői jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
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Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa az M/2. műszakiszakmai alkalmasság alapján bemutatott szakember a kamarai névjegyzékbe vétellel a szerződés
megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. A névjegyzékbe-vétel
elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése
alapján, melynek következtében – amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül - a második
legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést.
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:
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/ (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: Az ajánlat(ok) felbontásának helye: az
ajánlatok bontására az EKR rendszerben kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § rendelkezései és a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet 15. § és 16. § rendelkezései 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)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 4000000
A befizetés helye: Sárosd Nagyközség Önkormányzata
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 58100123-12016064-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő
választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő
befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel. Fizetési számlára történő befizetés esetén a közleményben a következőket szükséges
feltüntetni: „Ajánlati biztosíték – Sárosd - Útfelújítás VP).
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:
1. értékelési szempont: fordított arányosítás; 2. értékelési szempont: fordított arányosítás; 3. értékelési
szempont: 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. A Kbt. 66. § (5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely
feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot.
2. AT-nek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
2.1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját;
2.2. 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;
2.3. AT-nek a 321/2015 . (X. 30.) Korm. r. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbej. eljárás esetében ajánlatához
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbej.kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
3. AT ajánlatában köteles csatolni a Rend. 17. §-a szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bek. k pont kb) alpontja
tekintetében.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT-nek a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát a felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is
csatolni kell!
6. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint a nyertes
Ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – feltételes közbeszerzés esetén a
szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig – rendelkeznie kell a konkrét
projektre vonatkozóan megkötött, vagy a konkrét projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszakiátadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a szerződés
alapján elvégzendő kivitelezési munkákra és minden, a szerződésben meghatározott cél elérése érdekében az
építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre. A
felelősségbiztosításnak továbbá ki kell terjednie harmadik személyeknek, különösen a környező épületekben,
utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a teljesítés során
az Ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott
kárért való felelősségre is. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 50.000.000,- Ft/káresemény és
140.000.000,- Ft/év mértékű felelősségbiztosítás. Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan csatolnia kell
nyilatkozatát.
7. A felolvasólapon a 2. értékelési részszempont vonatkozásában tett megajánlásának alátámasztására
Ajánlattevőnek ajánlata részeként a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező, kitöltött segédtéblázatot,
valamint cégszerű aláírással ellátott műszaki ajánlatot kell benyújtania. A segédtáblázatra és a műszaki ajánlara
vonatkozó részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
8. A felolvasólapon a 3. értékelési részszempont vonatkozásában tett megajánlásának alátámasztására
Ajánlattevőnek ajánlata részeként az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:
- ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben megadja a szakember nevét;
- szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát;
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- a szakember végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát (ha a szakember még nem rendelkezik
érvényes jogosultsággal);
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
9. AT az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában
a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rend.17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
10. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott árazatlan
költségvetést teljes egészében beárazva. Ajánlattevőnek az árazatlan költségvetés minden sorát és oszlopát ki
kell töltenie. Ajánlattevő köteles a beárazott költségvetést nem szerkeszthető, cégszerűen aláírt (például .pdf)
és szerkeszthető (például .xls) formátumban is csatolni. Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges
munka értékét szerepeltetni az ajánlatában. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az eljárást
megindító felhívásban és dokumentációban, illetőleg ezek esetleges módosításában meghatározott feltételekkel
a szerződés szerinti teljesítéshez szükséges. Az ajánlati árra az átalányár szabályai érvényesek.
11. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként rögzíti, hogy a nyertes Ajánlattevő biztosítani
köteles az Üvegkapu alkalmazását. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy az Üvegkapu használatára
vonatkozó követelményeket megismerte.
12. AK az ajánlatok bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdései szerinti lehetőséggel. AK az eljárás
során a Kbt. 71. § alapján az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
13. AT-nek csatolnia kell a nyilatkozatát az üzleti titokról.
14. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot.
15. A felhívás III.1.3) M/1., M/2. valamint SZ/1. pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb.
16. A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumkban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. irányadó.
17. FAKSZ: dr. Solymos Márton Lajos (00532)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (10337/2022)
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: Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15506203242
Postai cím: Csengery Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rothauszkyné Jaczina Zsuzsanna
Telefon: +36 13221253
E-mail: gazdasagiosztaly@tesz.co.hu
Fax: +36 13225041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tesz.co.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/EKR000645652022/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/EKR000645652022/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: Szakorvosi rendelőintézet
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:
Meglévő Q-Fusion betegbehívó rendszer upgrade
Hivatkozási szám: EKR000645652022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

774

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72200000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Meglévő Q-FUSION betegbehívó rendszer szoftver upgrade-je a szükséges hardver bővítéssel, a szoftveres
upgrade működésének kielégítése céljából.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a meglévő rendszer szoftver upgrade elemeinek telepítését és
integrációját, valamint az upgrade miatt szükségessé váló hardver elemek cseréjét és felszerelését és a
szükséges betanításokat.
Az Intézményben jelenleg is üzemelő Q-FUSION integrált beteghívó-irányító és tájékoztató rendszer
jelenleg egy központi szoftverről vezérelve 7 háziorvosi rendelőben látja el a betegirányítási folyamatot
Terézvárosban, a Csengery utcai szakrendelő esetében a teljes körű kihasználás érdekében a rendszer
upgrade elvégzése szükséges, ehhez támogatás céljából hardver elemekkel bővítve a már meglévő
rendszert.
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 előírt tételek egy egymással szorosan összefüggő és
együttműködő rendszert képeznek, melynek részekre bontása sem műszakilag, sem pedig gazdaságilag
nem indokolt
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Meglévő Q-FUSION betegbehívó rendszer upgradje
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

775

Kiegészítő szójegyzék

72200000-7

További tárgyak:
30230000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1074 Budapest, Csengery u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő Q-FUSION betegbehívó rendszer szoftver upgrade
Hardver bővítés a szoftveres upgrade működésének kielégítése céljából:
- Q-FUSION betegbehívó rendszer szoftver upgradje,
- Asztali jegyautomata: 2 db
- Érintőképernyős jegyautomata: 2 db
- LCD központi kijelző: 15 db
- LCD vezérlő PC: 15 db
(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 Garantált reakcióidő órákban kifejezve: max 4 óra 5
2 Hibaelhárítás időtartama: max. 24 óra 5
3 Üzembe helyezést követő teljeskörű szerviz és karbantartás a megajánlott komplett upgrade-IT
rendszerre beleértve karbantartást, szervizt, alkatrészeket, kiszállást hónapokban (x) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (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: 3 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
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok
az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
17. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt.
114. §-ra is. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az
ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A kizáró okok tekintetében
beadandó igazolásokra a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 1. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A.§ alapján, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az
alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban
nyújtsák be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A.§ alapján, hogy az e §
szerinti bírálat keretében 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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában előírt módon az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése
úgy, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen ellenőrizhető legyen! Az
igazolásoknak, ill. nyilatkozatoknak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja: év/hó/nap),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése,
— a szolgáltatás tárgya (pontos meghatározása),
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (3) bek. a) pontja és a 23. §-a szerint)
Az igazolási módoknál vegyék figyelembe a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében leírtakat is.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként, vagy alvállalkozóként
végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban)
vett részt. A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként
a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a
részvétel mértékéig-, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás
feladásának napját megelőző legfeljebb 36 hónap során teljesített egy vagy több szerződésből származó
olyan referenciákkal, amelyek legalább 1 db betegbehívó rendszer kiépítése, vagy upgrade-jére
vonatkozott. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
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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:
A kifizetésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény, vonatkozó rendelkezései is alkalmazandók.
Kötbérek:
— késedelmi kötbér (mértéke a késedelemmel érintett részre vonatkozó nettó ajánlati ár 1 %-a/
késedelmes naptári nap)
— meghiúsulási kötbér (mértéke az adott részre vonatkozó nettó ajánlati ár 25 %-a)
Kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi
a szerződést. A fizetési feltételek, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes
szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szolgáltatás teljesítését, üzembe helyezését beüzemelését, a próbaüzemet (melynek időtartama 14
nap) és betanítását követően, Megrendelő a munkavégzést követően a munkalap alapján teljesítés
igazolást állít ki. A teljesítés igazolás birtokában a Vállalkozó jogosult a számla kiállítására. A Megrendelő
a Vállalkozó által kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül a Vállalkozó számlájára történő
átutalással fizeti meg a számla ellenértékét. A kifizetés és elszámolás pénzneme: HUF
Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése banki átutalással, számla ellenében, HUF-ban történik
a Ptk.6:130.§ (1)-(2) és a Kbt.135.§(1),(6) bek-ben foglaltak szerint. A kifizetésnél a 2007. évi CXXVII. tv., a
2011. évi CXCV. tv. vonatkozó rendelkezései is alkalmazandók.
Az ellenérték a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget tartalmaz, valamint adót-, vámot,
illetéket és szállítási, telepítési, betanítási költséget is.
Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla valótlan vagy hiányos adatokat tartalmaz, a Megrendelő
a számla kézhezvételétől számított 5 napon belül jogosult a számlát a Vállalkozónak visszaküldeni, aki a
számlát a hiányosság jellege szerint kijavítja, vagy új számlát állít ki. A javított vagy új számla tekintetében
a fizetési határidő a javított számla kézhezvételétől számítva kezdődik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem járul hozzá a nyertes közös ajánlattevők által gazdálkodó szervezet
létrehozásához.
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 részletes fizetési feltételeket, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a
szerződéstervezet tartalmazza!
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Megrendelő a késedelmi kötbért a meghatározott határidők késedelmes teljesítése esetén érvényesíti. A
késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett részre vonatkozó nettó ajánlati ár 1 %-a/késedelmes
naptári nap. A késedelmi kötbér a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig, de
legfeljebb 20 napig számítandó.
A késedelmi kötbér maximum 20 eredménytelenül vagy késedelmesen eltelt napig kerül felszámításra, ezt
követően a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani,
ezt követően már nem késedelmi kötbért számít majd fel, hanem a meghiúsulási kötbért érvényesít.
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Hibás teljesítési kötbér (jótállási időszakban): minimum (nettó) 150.000,- Ft/alkalom maximum a teljes
szerződéses nettó ellenérték 5%-a.
Hibás teljesítési kötbér - figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - abban az esetben
érvényesíthető, amennyiben nyertes ajánlattevő hibájából (amelyért felelős) a rendszer részben, vagy
egészében üzemképtelenné válik.
Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. Megrendelő a
Vállalkozó tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti a
Vállalkozóval szemben, ha az bizonyítottan Vállalkozó hibájából keletkezett.
Meghiúsulási kötbér a szerződés nettó ellenértékének 20 %-a, amennyiben az Vállalkozónak felróható
okból hiúsul meg a szerződés.
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
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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: 2022/06/14 (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: 2022/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek., a Kbt.
68. § szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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
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VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az ár esetében fordított arányosítás (a legalacsonyabb értékhez viszonyítva) , a többi esetében abszolut
értékelés a közb. dok. 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
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) Az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) zajlik, 424/2017.
(XII. 19.) Korm.rendelet szabályai szerint. A közbeszerzési dokumentumok a https://ekr.gov.hu/portal/
kozbeszerzes/eljarasok/oldalonérhetők el. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a rendelet 6. §-a szerint
regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (https://
ujvilag.gov.hu/ekr). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
Ajánlatok kizárólag a https://ekr.gov.hu/portal/ oldalon keresztül nyújthatók be. Az ajánlat egyéb úton történő
benyújtása nem lehetséges.
2) Ajánlatok kizárólag a https://ekr.gov.hu/portal/ oldalon keresztül nyújthatók be. Az ajánlat egyéb úton történő
benyújtása nem lehetséges.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdései szerinti
nyilatkozatokat (nemleges nyilatkozat is csatolandó)!
4) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. [III.1.3)] A minősített ajánlattevőknek a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 12. § szerint kell eljárniuk.
7) Az eljárás nyelve: magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció
semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
8) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös
figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt.
35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a
közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.
9) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan
származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. [Kbt. 2. § (5)]
10) Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség, és az ajánlatadással kapcsolatos határidőre történő
teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.
11) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel
kapcsolatosan az EKR szerver ideje az irányadó.
12) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi
CXLIII.törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
13) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételhez szükséges további lényeges feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
14) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek (sem a közös, sem a nem közös ajánlattevőknek) nem teszi lehetővé
projekttársaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes
jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös, egyetemleges
felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező
megállapodást. E körben az Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 35. §-ban foglalt
követelményekre.
15) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
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16) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015.
(X.30.)Korm.rendelet 13.§ szerinti dokumentumokat.
17) Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy
a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a
következő bontó feltételt köti ki: 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.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Tés Község Önkormányzata (10151/2022)
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: Tés Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15429180219
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Tés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8109
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaltik Éva
Telefon: +36 88588560
E-mail: jegyzo@osku.hu
Fax: +36 88588560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tes.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/EKR001521522021/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/EKR001521522021/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:
Ipari park bekötő útján közvilágítás kiépítése
Hivatkozási szám: EKR001521522021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

784

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45310000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP 1.1.1‐15‐VE1‐2016‐00003 projekt keretében a Tés 086/8 helyrajzi számon megvalósított ipari park
bekötő útjának közvilágítással való ellátása vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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 szerződés tárgya egységes útszakaszra vonatkozik, a
beruházás sem időben, sem térben nem osztható. Ajánlatkérő egységes tervdokumentációval rendelkezik,
a kivitelezés egy helyszínen valósul meg, a munkák az ésszerű gazdálkodás elve alapján több szerződés
keretében további részekre történő bontása célszerűtlen és azt a munkaszervezési, minőségi, garanciális
és üzemeltetési szempontok sem támasztják alá, ezért az ipari park útjának közvilágítással való ellátását
pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai hatékonysági szempontok alapján is egységesen célszerű
megvalósítani.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Ipari park bekötő útján közvilágítás kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45310000-3

További tárgyak:

34993000-4
45316100-6

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: HU-Magyarország, 8109 Tés, 086/8 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP 1.1.1‐15‐VE1‐2016‐00003 projekt keretében a Tés 086/8 helyrajzi számon megvalósított ipari park
bekötő útjának közvilágítással való ellátása vállalkozási szerződés keretében.
Főbb feladatok és mennyiségek:
- földkábel fektetése, rögzítése: 151 fm;
- műanyag jelzőszalag fektetése kábelárokba: 151 fm;
- köztéri elosztószekrény épített alappal, érintésvédelmi bekötéssel, biztonsági sor szerelése
elosztószekrénybe, bármely típusú biztonsági betét ki- és behelyezése, elosztószekrény szerelése: 1 db;
- védőcső fektetés: 140 fm;
- földmunka kézi I-IV talaj árok, gödör kiásása és visszatöltése: 60,4 m3;
- talaj tömörítése: 60,4 m3;
- csapadékvíz elvezető árok újra profilozása: 151 fm;
- homokágy készítése 0,2-0,4 m vastagságban: 9,28 m3;
- 8 m fpm acél kandeláber, acél közv.oszlop állítása 8 m-től: 5 db;
- oszlop szállítás, fel- és lerakodással: 193,375 tkm;
- lámpa kar felszerelése: 5 db;
- lámpatest felszerelése oszlopra kandeláberre: 5 db;
- szerelvénylap felszerelése: 5 db;
- lámpa vezetékelése: 60 fm;
- betonalap készítése mixerbetonból: 2,5 m3;
- kandeláber alaptest kiegészítőkkel: 5 db;
- járulékos feladatok elvégzése.
A részletes minőségi és műszaki elvárásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás,
kiviteli tervdokumentáció) és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3.) M1) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként
meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 15
2 Jótállás mértéke az építési-szerelési munkákra (hónap) (min. 36 hónap, max. 60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó vállalkozó díj (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: 5 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:
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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: TOP 1.1.1‐15‐VE1‐2016‐00003
II.2.13) További információ
1. A felhívás III.1.3.) M1) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember
többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) részszempont teljes megnevezése: A felhívás
III.1.3.) M1) pont szerinti jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal
egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlati idővel rendelkező szakember alkalmassági feltétételként előírt szakmai tapasztalatán felüli
többlet szakmai tapasztalata.
2. Az Ajánlatkérő az M1) feltétel esetén az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletben előírtakat és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti mérvadónak. Az
Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak az átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó az építőipari
kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól
és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerinti, vagy a felelős
műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm.
rendeletet hatályon kívül helyező, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti.
3. A teljesítési határidő a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően számított 5 hónap,
amelyen belül a 100 %-os készültségi szintet el kell érni és a kivitelezést készre kell jelenteni.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában – elektronikus
űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8. § i) pont ib) 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 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok 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 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján nyilatkoznia kell a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében az ajánlattevő az ajánlathoz
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köteles csatolni a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumba foglalt formában a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően az alvállalkozó és adott esetben
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt
be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró
okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)
bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A Kbt. 67. § (4) bekezdés és a
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése együttesen értelmezendő, ajánlattevő – ilyen irányú – nyilatkozattételi
kötelezettsége nem duplikálódik.)
A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően 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 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.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincs
bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti
hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt,
vagy
b) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik gazdasági szereplő nem teljesíti az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: a) a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen,
elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján, egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a
nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb
dokumentumot fogadja el,
b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az
ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez,
illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
ajánlatban előzetesen csak nyilatkozni szükséges a megfelelés vonatkozásában. A Kbt. 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni.
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Az Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a
megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az
ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumot, valamint a Kbt. 69. §
(7) bekezdésében foglaltakkal összhangban, már az ajánlatban teljeskörűen (mind az alkalmasság
szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat
bemutatásával) be kell nyújtani a szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot
és a rendelkezésre állási nyilatkozatot, illetőleg az érvényes jogosultság ellenőrzésére meg kell adni a
szakember névjegyzéki jelölését (MV-VI vagy MV-VI-R) és nyilvántartási számát.
A szakmai önéletrajznak a következő feltételeknek kell megfelelnie: A minimumkövetelmény szerint
időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai
esetében fellépő időintervallum-átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat
nem minősül többszörös szakmai tapasztalati időnek. A szakmai gyakorlatnak minősülő projektek
(munkahelyek) időtartamát év, hó megjelöléssel kell megadni!
Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogyha az alkalmasság igazolására bemutatott
M1) pont szerinti szakember nem rendelkezik a 266/2013 . (VII.11.) Korm. rendeletnek megfelelő, előírt
jogosultsággal, akkor azt legkésőbb a szerződéskötésig meg kell szereznie. A jogosultság igazolása a
szerződéskötés feltétele.
Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell,
amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható mind az alkalmasság szempontjából
releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat.
Amennyiben az alkalmasság igazolására bemutatott M1) pont szerinti szakember esetén a jogosultság
érvényessége a vonatkozó jegyzéket vezető szervezet honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető
adatbázisból vagy magyar nyelven nem ellenőrizhető, a jogosultság érvényessége az illetékes szervezet
által kiadott igazolás másolatának becsatolásával igazolható.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése irányadó.
Előzetes igazolási mód: A Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint az ajánlatban foglalt megajánlás és az
alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzése érdekében az ajánlattevőnek
már az ajánlatában be kell nyújtania az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolásokat.
Egyebekben a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban
a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem
köteles megadni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás szerinti igazolási mód: az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, az Ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított
megfelelő határidőben a kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való
megfelelését. Az ajánlatkérő az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában
ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait is. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő
nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan vagy az ajánlatkérő megítélése szerint az eljárás
megfelelő lefolytatásához egyéb okból szükséges, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az
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érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat. Az ajánlatkérő a Kbt.
69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az eljárás során bármikor ellenőrizheti.
A Kbt. 65. § (7) és (9), valamint (11) bekezdése, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése az eljárásban irányadó.
Az igazolási módok részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő
felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében
meghatározott MV-VI vagy MV-VI-R kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal
vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az azzal egyenértékű végzettségek)
valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tényleges szakmai gyakorlati idő megállapítása vonatkozásában a
párhuzamosan folytatott szakmai tevékenységek gyakorlati idejét kizárólag egy időintervallumként veszi
figyelembe.
Az Ajánlatkérő az M1) feltétel esetén az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendeletben előírtakat és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti mérvadónak. Az
Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak az átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó az építőipari
kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól
és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerinti, vagy a felelős
műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm.
rendeletet hatályon kívül helyező, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően 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:
Késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően, késedelem esetére minden késedelmes naptári
nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig a szerződés szerinti, általános
forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő forintösszeg/naptári nap mértékben,
legfeljebb 15 naptári napig.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés a Vállalkozó érdekkörében felmerülő olyan okból történő meghiúsulása
esetére, amelyért felelős, a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a szerződés szerinti, általános forgalmi adó
nélkül számított vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő mértékben.
Jótállás: a Vállalkozó ajánlata szerint, de legalább 36 hónap.
Előleg: a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 10 %-a.
Előleg visszafizetési biztosíték: az igényelt előleg visszafizetésével kapcsolatos igényekre, a Kbt. 135. § (7)
bekezdésében előírt 5 %-on felüli résznek megfelelő mértékben.
A biztosítékok a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában vagy a b) pontja szerint meghatározott formában
nyújthatók.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő a szerződés ellenértékét a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00019 kódszámú projekt keretében elnyert
támogatásból finanszírozza. A szerződés utófinanszírozású. Támogatási intenzitás: 100,000000 %.
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF).
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A Vállalkozó egy előleg számlát és egy végszámlát jogosult benyújtani.
A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a számla
mellékletét kell, hogy képezze.
Előleg a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 10 %-a. A végszámlát az
előlegszámlával csökkentett mértékben kell kiállítani.
Előleg a 322/2015. Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése szerint a munkaterület átadástól számított 15 napon
belül.
Amennyiben a számla tartalmaz a projekt keretében elszámolható és nem elszámolható költségeket is,
akkor ezeket a költségeket számlán belül külön tételként megbontva kell szerepeltetni.
Tartalékkeret: nincs.
Az építési munka építési hatósági engedély köteles, ezért a 2007. évi CXXVII törvény szerinti fordított
adózás alá esik, így az építési munka ellenértékéről szóló számlá(ka)t Megrendelő részére Áfa nélkül kell
kiállítani. Az Ajánlatkérő belföldi adóalany.
Az eljárásban a Kbt. 135. § (2) és (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a, valamint a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdése és 6:155. § (1) bekezdése is irányadó.
Az eljárásban a Kbt. 27/A. §-a és a felhívás VI.2) pontja is irányadó.
További részletek és irányadó jogszabályok a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé a szerződésnek nyertes közös ajánlattevők által
létrehozandó gazdálkodó szervezet általi teljesítését.
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 teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok
(szerződéstervezet) tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(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: 2022/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattétel határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. §a szerint. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
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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:
Az ár szempont esetén: fordított arányosítás. Az M1) szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata
és a jótállás szempontok esetén: arányosítás/aránypár a legkedvezőbb/legkedvezőtlenebb szinthez
viszonyítva.
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. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő köteles
- legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - építési kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni
vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és a szerződés teljesítésének időtartama alatt fenntartani
2.000.000 Ft/kár és 6.000.000 Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
2. Ajánlatkérő az építési beruházás megvalósításának koordinálására nem alkalmaz beruházás-lebonyolítót.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
4. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe
venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók megnevezésével.
5. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése:
NEM.
6. Az Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak a felhívás
III.1.3.) M1) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet szakmai
tapasztalata részszempontra tett megajánlást és a szakember megnevezését tekinti. A részszempontra tett
megajánlás igazolására csatolni kell a szakember végzettségét igazoló dokumentumot vagy a szakember kamarai
nyilvántartási számát, továbbá már az ajánlatban teljeskörűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns
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tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) be kell nyújtani a
szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot és a rendelkezésre állási nyilatkozatot. A
részszempontra tett megajánlás és a szakember megnevezésének elmulasztása hiánypótlási tilalomba ütközik!
7. A Kbt. 134. § (5) bekezdésének megfelelően a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti biztosíték(ok) határidőre történő
nyújtására vonatkozóan igazolás vagy nyilatkozat a közbeszerzési eljárásban nem kérhető.
8. Az EKR rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat
– kivéve azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak –
pdf formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani. Az árazott költségvetést excel
formátumban előírás benyújtani. A Kbt. 41/A. § (1)-(5) bekezdése, valamint a 47. § (2a) bekezdése a közbeszerzési
eljárásban irányadó.
9. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6)
bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55. § szerinti átláthatósági
nyilatkozata.
10. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül részletesen a
közbeszerzési dokumentumokban.
11. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésének és a 39. § (3) bekezdésének megfelelően a
minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági
követelmények tekintetében, amelyeknél az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési
rendszerében - a 28. § (3) bekezdése vagy a 37. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az Ajánlatkérő a szigorúbban meghatározott alkalmassági
követelményekre kifejezetten utal a felhívás III.1.3) M1) alkalmassági feltétel vonatkozásában.
12. További részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban!
13. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (00252).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Tiszaföldvár Város Önkormányzata (10197/2022)
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: Tiszaföldvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733043216
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 2.
Város: Tiszaföldvár
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5430
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lendvai Orsolya
Telefon: +36 702061644
E-mail: muszak@tiszafoldvar.hu
Fax: +36 56470001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tiszafoldvar.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/EKR000674962022/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/EKR000674962022/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:
Petőfi S. út csapadékvíz elvezető rendszer építése
Hivatkozási szám: EKR000674962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

796

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Petőfi S. út csapadékvíz elvezető rendszer építése” tárgyú építési beruházás.
A beruházás eredményeként megvalósul az V. számú vízgyűjtő területet érintő csatornahálózat
rekonstrukciója, a vízgyűjtő területen felgyülemlett csapadékvíznek a befogadóig történő elvezetése,
illetve a vízgyűjtő területet érintő utcák belvízmentesítése.
A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne önkormányzati, állami tulajdonú terület.
A projekt megvalósulási helyszíne: Tiszaföldvár, Hrsz.: 0313, 0322, 0309, 0311, 5711, 2125/2, 5578/3,
5578/1, 3261, 3337, 3321/1.
Befogadó: Sulymos-Homoktói csatorna 5+827 km szelvény (Tiszaföldvár külterület 0313 hrsz.-ú kivett
ingatlan; vagyonkezelője, üzemeltetője a KÖTIVIZIG)
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező
tervdokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, illetve a közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást tartalmaz, ajánlatkérő kijelenti, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat minden esetben a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezéssel együtt kell érteni. Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a megajánlott terméknek
meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki paramétereknek.
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.
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A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzést abból a szempontból,
hogy a részajánlat tétel lehetősége biztosítható-e, de az gazdasági, műszaki és minőségi, valamint
a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szempontot figyelembe véve észszerűtlen lenne
tekintettel arra, hogy a kivitelezési munka egy egységet, egy összefüggő területet képez, a biztonságos és
hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg. A különböző
munkafázisok egymásra épülnek. Jelen építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot,
amely gazdasági és műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre
való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és
egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági
igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, és költséghatékonyabb a beszerzés. A jelen
eljárás tárgya homogén, nem bontható részekre, a szerződésszerű teljesítéshez minden elem teljesítése
szükséges, egységes egészként kezelve (várható mennyiségi kedvezmény(ek). A részajánlattételi
lehetőség biztosítása esetén a párhuzamos munkavégzés nem megoldható, tekintettel arra, hogy
egy-egy munkaterület nem lehet több kivitelező birtokában, azok munkanemenként egymástól
nem lehatárolhatóak, és ez esetben a teljesítési határidő az elvárthoz képest a megrendelő számára
hátrányosan kitolódna. A gördülékeny és összehangolt munkavégzés érdekében indokolt egy generál
kivitelező alkalmazása a beruházás megvalósítására, így elkerülhető, hogy az egymás munkavégzését
zavaró kivitelezők egymásra hivatkozva közölnének folyamatosan akadályt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Petőfi S. út csapadékvíz elvezető rendszer építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45232450-1

További tárgyak:
45232451-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5430 Tiszaföldvár Hrsz.: 0313, 0322, 0309, 0311, 5711, 2125/2, 5578/3,
5578/1, 3261, 3337, 3321/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Petőfi S. út csapadékvíz elvezető rendszer építése” tárgyú építési beruházás.
Az építési beruházás mennyisége:
Összesített csatornakimutatás:
Földmedrű árok kotrása: 296 m
Zárt csatorna Ø400 KG-PVC: 180,2 m
Zárt csatorna Ø30 beton: 265,5 m
Zárt csatorna Ø40 beton: 795,5 m
Zárt csatorna Ø60 beton: 5 m
FP 40/15/100 útpadka folyóka: 5 m
FP 40/15/200 útpadka folyóka: 598 m
TB20/30/30 árok- és mederburkoló:180 m
Összesen építendő mennyiség: 2325,2 fm
Egyéb építendő műtárgyak:
Zárt csatorna Ø30b bekötővezeték: 7 m
Víznyelő akna bekötések Ø200 KGPVC cső: 63 m
Víznyelő akna: 41 db
Előregyártott Ø100 beton tisztítóakna víznyelős fedlappal, 2 m mélységig: 47 db
Előregyártott Ø100 beton tisztítóakna víznyelős fedlappal, 2 m mélység felett: 9 db

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

798

Előregyártott Ø120 beton tisztítóakna víznyelős fedlappal, 2 m mélységig: 1 db
Előregyártott 1 db Ø60 beton tiltó műtárgy (befogadónál): 1 db
Vasbeton támfal: 9 db
40x40x8 beton burkoló lap (befogadónál): 220 m2
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező
tervdokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, illetve a közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást tartalmaz, ajánlatkérő kijelenti, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat minden esetben a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezéssel együtt kell érteni. Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a megajánlott terméknek
meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki paramétereknek.
(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) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-VZ”
szakember alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0 hónap és max. 36
hónap) 2
2 Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (a minimálisan előírt 24 hónapon felül,
0-24hónap) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/06/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/15 (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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a hirdetményminta kitöltésétől a kezdési időpont esetében nem tekinthet el, ezért Ajánlatkérő
a II.2.7 pont kiegészítéseként közli, hogy az ott kezdési időpontként megjelölt 2022-06-30 dátum csupán
tájékoztató jelleggel került megadásra, a szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, azaz
amennyiben a felek a fenti időponthoz képest korábban vagy később írják alá a szerződést, az aláírás napja
minősül a hatálybalépés- és a II.2.7 pont szerinti kezdés napjának is.
A beruházás ideje alatt nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell 6 fő hátrányos helyzetű lakos bevonását a
kivitelezési munkákba. Hátrányos helyzetű személy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 4.5.3.
pont szerinti személy.
A szerződés finanszírozása a „TOP-2.1.3-16 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”
program keretében 100 %-ban vissza nem térítendő támogatásból történik. Projekt címe: Petőfi Sándor út
csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése
1)Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdés a)-b) pontokban foglaltak
szerint.
2) A szerződés megkötésének tervezett dátuma: az összegezés megküldését követő naptól számított 11.
nap, amennyiben ez nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap.
3) Az ajánlatot elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot
elektronikusan megjeleníthető formátumban kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak
felolvasólapot kell tartalmaznia, melyet Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap
formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés).
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.
A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívással egyidejűleg Ajánlatkérő ingyenesen,
közvetlenül elérhetővé teszi az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül (https://ekr.gov.hu).
4) Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania
aláírási címpéldányt, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintát, cégnek nem
minősülő ajánlattevő esetén az aláírásra jogosult aláírás mintáját.
5) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek. Az ajánlatba a közös ajánlattevők között létrejött közös ajánlattevői megállapodást csatolni kell.
6) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
7) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását alapítását
az önálló ajánlattevők esetében sem teszi lehetővé.
8) Ahol az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció eljárást megindító felhívást említ, azon az
ajánlattételi felhívást kell érteni.
9) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.
Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását elfogadja.
10) Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján 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 a
nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű
elektronikus másolata formájában. A Kbt., valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai alapján kell az ajánlatokat benyújtani az EKR informatikai
rendszeren keresztül (https:// ekr.gov.hu).
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
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A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62. §
(1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott
egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai
közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára
vonatkozóan kormányrendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) és 10. § g) pont gb) alpontok
szerint. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, akkor erre vonatkozóan szükséges nyilatkoznia.
A 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 Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az
ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már
ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat űrlap formájában szükséges benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amelyre vonatkozóan valamelyik, az
eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,
alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben a fent meghatározott
kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az EKR
rendszerben található űrlapot szükséges kitöltenie, igazolva, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint kapacitást nyújtó
szervezetet.
Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak alapján, hogy 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.
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Öntisztázásra a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdése alapján van lehetőség.
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 nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlathoz.
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 Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján nem ír elő
Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján
nem ír elő Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett), a közbeszerzés tárgya szerinti
referenciamunkák (csapadékvíz elvezető rendszer építése) ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
23. § alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolás tartalma: a szerződést kötő
fél neve, címe; a referenciát adó személy neve és telefonszáma és e-mail címe; a referenciamunka
rövid ismertetése (az építési beruházás tárgya); a kezdés és a teljesítés befejezésének (a műszaki
átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel; a teljesítés helye; az építési
beruházás mennyisége (fm); valamint nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. Ha a 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. Az
előírt referencia több szerződésből is származhat.
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével,
végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. Ajánlatkérő a 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. §ban foglalt, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben
foglalt rendelkezésekre.
Ajánlattevő az alkalmasságát előzetesen a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozattal igazolja. A Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben
ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel kívánja igazolni alkalmasságát, a Kbt. 65. §
(7) bekezdése 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. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) építési munkák megvalósítására vonatkozó olyan referenciával,
amelyek tartalmaznak összesen min. 1700 fm hosszúságú csapadékvíz elvezető rendszer megépítését. Az
előírt referencia több szerződésből is származhat.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik egy fő szakemberrel, aki érvényes, a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos
átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MVVZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 7. pontjában meghatározott képzettséggel (okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök, építőmérnök, mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök,
vízellátás mérnök, csatornázási mérnök, okleveles hidrogeológus mérnök) és szakmai gyakorlati idővel
rendelkezik.
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 ajánlattevőként szerződő fél az alábbi szerződést megerősítő kötelezettségek vállalására köteles.
Késedelmi kötbér: kivitelező érdekkörében bekövetkezett késedelem esetén a nettó kivitelezési díj 0,5%a naponta, amelynek maximuma a nettó kivitelezési díj 10%-a. A maximum elérése esetén Megrendelő
jogosult a szerződést felmondani és meghiúsulási kötbért követelni.
Hibás teljesítés esetén a szerződésszerű teljesítéséig az előző bekezdésben meghatározott mértékű
kötbérre jogosult Megrendelő.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés kivitelező érdekkörében bekövetkezett meghiúsulása esetén a nettó
kivitelezési díj 20%-a. Az érvényesített kötbérek együttes mértéke nem haladhatja meg a nettó kivitelezési
díj 30%-át. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a kötbéren felüli kárának érvényesítésére.
Jótállás: Ajánlattevő minimum 24 hónap teljes körű jótállást köteles vállalni – a műszaki átadás-átvétel
időpontjától - azzal, hogy amennyiben bármelyik vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint a jótállási
kötelezettség ennél hosszabb ideig terheli, úgy a jótállás időtartamára a jogszabályi rendelkezések
irányadók. 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. Részletes feltételek a dokumentáció
részét képező kivitelezési szerződésben.
Jólteljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő köteles jólteljesítési biztosítékot nyújtani a jótállási és
szavatossági kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos megrendelői igények biztosítékaként.
A biztosíték nyújtható: a) óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő számlájára történő
befizetésével/átutalásával, vagy b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető
kezesség biztosításával, vagy c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosíték összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított
kivitelezési díj 5 %-a (azaz öt százaléka). A jólteljesítési biztosítékot nyertes ajánlattevő legkésőbb a
jótállási időszak kezdő napján (a műszaki átadás-átvétel időpontja) köteles átutalni vagy rendelkezésre
bocsátani Megrendelő részére. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak lejártának a napjáig
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folyamatosan fenn kell állnia abban az esetben is, ha a jótállási időszak a jogszabály alapján újból indul
vagy nyugvással meghosszabbodik.
Előleg visszafizetési biztosíték: Nyertes ajánlattevő köteles az igényelt előleg összege 20%-ának megfelelő
mértékű biztosítékot nyújtani az előleggel való elszámolás megrendelői igényének biztosítékaként.
A biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel való teljes elszámolásig kell
rendelkezésre állnia. A biztosíték nyújtható: a) óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő
számlájára történő befizetésével/átutalásával, vagy b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg: Ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű összeg előlegként
történő kifizetését kérheti. Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele az előleg visszafizetési
biztosíték Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában történő rendelkezésre bocsátása. Az
előleg igénylése külön előlegbekérő okirat alapján történik. Ajánlatkérő az előleget legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Számlázás, kifizetés: A teljesítés során nyertes
Ajánlattevő három részszáma és végszámla benyújtására jogosult. Az 1. részszámla 25%-os műszaki
készültségnél nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg. A 2. részszámla 50%-os
műszaki készültségnél nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg. A 3. részszámla
75%-os műszaki készültségnél nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg.
Végszámla 100%-os műszaki készültségnél a műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be. Az
előleg összege a 75 %-os és 100 %-os műszaki készültségnél benyújtott számlákból egyenlő részekben
kerül levonásra. Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
Finanszírozás módja: utófinanszírozás.
A szerződés teljesítése tekintetében a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) és (8) bekezdései is alkalmazandók.
Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, a részszámla
és végszámla összegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak alapján, alvállalkozó
igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésének megfelelően a számla és mellékletei ajánlatkérő
általi kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre. A közbeszerzés tárgya
engedélyköteles építési beruházás, ezért alkalmazni kell a 2007. évi CXXVII. tv. (Áfa-törvény) 142. §-ban
rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §
szerint nyilatkozik ajánlatkérő, hogy tartalékkeret nem áll rendelkezésre. Irányadó a Kbt. 27/A. § -a. További
információk a Dokumentációban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes ajánlattevők részére 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:
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a figyelmet a Kbt. 138-139.§- ban foglaltakra.
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
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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: 2022/06/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/06/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §
alapján
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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 részszempont: fordított arányosítás, minőségi részszempontok: egyenes arányosítás. A részletes
szabályokat teljeskörűen a 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
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: II.2.13) pont folyatása:
11) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára – jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra annak teljes időtartamára legalább
90.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 30.000.000,- Ft/kár összegű, kivitelezői összkockázatú
építési és szerelésbiztosítást kötni. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az előírt biztosítással
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog és tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben
a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való
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visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevővel köthet szerződést.
12) Jelen közbeszerzési eljárás során a magyar jog az irányadó. Az irányadó idő: Ajánlatkérő által valamennyi
órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
13) Szerződéskötéssel egyidejűleg a nyertes Ajánlattevő köteles benyújtani Ajánlattevőnek egy részletes
pénzügyi-műszaki ütemtervet.
14) A Kbt. 68. §-a, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet előírásai alapján kerülnek felbontásra az ajánlatok. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását
az EKR végzi. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az
EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
15) Jelen eljárásban ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
16) Az ajánlat részeként be kell nyújtani a dokumentáció előírásainak megfelelően beárazott tételes
költségvetést (szakmai ajánlat). A felhívás II.2.5) pontja szerinti szakember (MV-VZ vagy azzal egyenértékű)
szakmai tapasztalatára vonatkozó értékelési részszempontra tett "0" értéktől nagyobb megajánlás esetén az
érintett szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (amelyből az értékelési szempont szerinti teljesítés
megállapítható) és rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtandó az ajánlat részeként.
17) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét,
hogy Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
18) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Dagonya András Szabolcs (lajstromszám: 00408).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Türr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ (10317/2022)
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: Türr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ
Nemzeti azonosítószám: 15805564103
Postai cím: Deák F. Utca 1.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: N. Kovács Zita
Telefon: +36 204479529
E-mail: nkovacszita@gmail.com
Fax: +36 79324173
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bajaimuzeum.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/EKR000688682022/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/EKR000688682022/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
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:
Kulturális-közösségi tér fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000688682022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

809

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 Türr István Múzeum Roosevelt téri kiállító termének felújítása a közbeszerzési dokumentumokban
található műszaki leírás, tervek és költségvetés szerint, az abban megadott részletes mennyiségek, és
előírások betartásával.
Főbb munkák:
1. rész: Építészeti munkák: Új padló rétegrend kialakítása, elegáns, a szecessziós épületszárnyhoz illő
hidegburkolat kialakítása, a falak festése, a nyílászárók festése-mázolása, villamoshálózat korszerűsítése,
szabványossá alakítása, a terem világítástechnika berendezésének kiépítése.
A felújítással érintett terület összesen 173 m2.
A felújítás engedélyköteles beruházás.
2. rész: Hűtő-fűtő berendezés beépítése: épületszerkezeti beavatkozás és bontás nélküli belső hőtechnikai
felújítás, a teremben hűtő-fűtő berendezés kiépítésével, 755 m3.
A felújítás nem engedélyköteles beruházás.
3. rész: Redőnyök felújítása: 8 db
Meglévő külső tokos redőnyök felújítása kefézett sínnel, 45 mm-es hőszigetelt alumínium redőnnyel,
motoros működtetéssel.
A felújítás engedélyköteles beruházás.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és
árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
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II.2.1) Elnevezés:
Építészeti munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45262690-4

További tárgyak:

45432113-9

Kiegészítő szójegyzék

45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6500 Baja, Deák Ferenc utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Türr István Múzeum Roosevelt téri kiállító termének műemléki felújítása a közbeszerzési
dokumentumokban található műszaki leírás, tervek és költségvetés szerint, az abban megadott részletes
mennyiségek, és előírások betartásával.
Új padló rétegrend kialakítása, elegáns, a szecessziós épületszárnyhoz illő hidegburkolat kialakítása, a falak
festése, a nyílászárók festése-mázolása, villamoshálózat korszerűsítése, szabványossá alakítása, a terem
világítástechnika berendezésének kiépítése.
A felújítással érintett terület összesen 173 m2.
A felújítás engedélyköteles beruházás.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap) 15
2 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő; min. 1 fő)) 5
3 A szerződés teljesítésébe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata
(hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/06/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/10 (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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-HERFA-2021-00850
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.
Egyéb: Az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR annak benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell
ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak. (424/2017.
Korm. r. 11. § (9) bek.)
Az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt, ezért az ajánlattevőnek az EKR-ben az erre
szolgáló űrlap kitöltésével külön felolvasólapot kell benyújtania minden olyan rész tekintetében, amelyre
ajánlatot kíván tenni. (424/2017. Korm. r. 20. § (4) bek.)
II.2.1) Elnevezés:
Hűtő-fűtő berendezés beépítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45262690-4

További tárgyak:
45331220-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6500 Baja, Deák Ferenc utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Türr István Múzeum Roosevelt téri kiállító termének felújítása a közbeszerzési dokumentumokban
található műszaki leírás, tervek és költségvetés szerint, az abban megadott részletes mennyiségek, és
előírások betartásával.
Épületszerkezeti beavatkozás és bontás nélküli belső hőtechnikai felújítás, a teremben hűtő-fűtő
berendezés kiépítésével, 755 m3.
A felújítás nem engedélyköteles beruházás.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és
árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap) 15
2 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő; min. 1 fő)) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
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: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/06/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-HERFA-2021-00850
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.
Egyéb: Az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR annak benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell
ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak. (424/2017.
Korm. r. 11. § (9) bek.)
Az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt, ezért az ajánlattevőnek az EKR-ben az erre
szolgáló űrlap kitöltésével külön felolvasólapot kell benyújtania minden olyan rész tekintetében, amelyre
ajánlatot kíván tenni. (424/2017. Korm. r. 20. § (4) bek.)
II.2.1) Elnevezés:
Redőnyök felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45262690-4

További tárgyak:
45442300-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6500 Baja, Deák Ferenc utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Türr István Múzeum Roosevelt téri kiállító termének műemléki felújítása a közbeszerzési
dokumentumokban található műszaki leírás, tervek és költségvetés szerint, az abban megadott részletes
mennyiségek, és előírások betartásával.
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Redőnyök felújítása: 8 db
Meglévő külső tokos redőnyök felújítása kefézett sínnel, 45 mm-es hőszigetelt alumínium redőnnyel,
motoros működtetéssel.
A felújítás engedélyköteles beruházás.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
dokumentáció és árazatlan költségvetés 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 12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap) 15
2 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő; min. 1 fő)) 5
3 A szerződés teljesítésébe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata
(hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/06/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-HERFA-2021-00850
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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Egyéb: Az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR annak benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell
ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak. (424/2017.
Korm. r. 11. § (9) bek.)
Az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt, ezért az ajánlattevőnek az EKR-ben az erre
szolgáló űrlap kitöltésével külön felolvasólapot kell benyújtania minden olyan rész tekintetében, amelyre
ajánlatot kíván tenni. (424/2017. Korm. r. 20. § (4) bek.)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok
bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő – a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint – kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös
ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását az EKR-ben űrlap formában
létrehozott nyilatkozatok kitöltésével kell igazolni, illetve adott esetben csatolni kell a jelen rovatban
közölt egyéb nyilatkozatokat, dokumentumokat.
Az ajánlat részeként be kell nyújtani a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2)
bekezdésben foglaltak szerint, figyelemmel 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. Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdésére is. A 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában EKR űrlap kitöltésével
kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései)
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját az EKR űrlap kitöltésével
kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bek. c), illetve h) vagy j) pontjai szerinti helyezetek fennállása esetén az
ajánlattevőnek EKR űrlapon szükséges benyújtania a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1a) és (1b) bekezdés
szerinti nyilatkozatait.
A 321/2015. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró
okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt 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. (EKR űrlap)
A Kbt. 71. § (4) bekezdés alapján, ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg,
amely a tárgyi eljárásban vizsgált 62. § (1) bekezdés a)–f), h) és k)–n) pontja szerinti, korábbi eljárásban
tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági
szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más
gazdasági szereplő megnevezésére.
Emellett – a 321/2015. Korm. r. 13. § mentén – EKR űrlap kitöltésével kell nyilatkozni, hogy van-e a
gazdasági szereplő vonatkozásában változási bejegyzési eljárás folyamatban.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló – a 321/2015.
Korm. rendeletben megnevezett – elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő
elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az
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alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban
foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió
egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja
Ajánlatkérő.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás: Kbt. 64.§ (1)-(2)bekezdés szerint.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A) Az alkalmasság előzetes igazolása:
Az ajánlat részeként az alkalmasság előzetes igazolására be kell nyújtani a Kbt. 67. § (1) bekezdés
szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak szerint. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek.
Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdése szerinti felhívására az alábbi módon köteles
igazolnia alkalmasságát:
M.1. Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év építési beruházásainak ismertetése a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont alapján. Az alkalmasságot a szerződést kötő
másik fél által adott igazolással lehet igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés alapján
a 23. § előírása szerint.
Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés
idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) és helyét (ideértve az ingatlan helyrajzi
számát), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Ha az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi építési beruházás kerül
ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű
besorolást kell érteni.
M.2. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pont alapján azoknak a szakembereknek a
megnevezése végzettségük, ill. Képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
Az alkalmasság vonatkozásában elegendő a névjegyzékben szereplést igazolni (EKR űrlapon
tett nyilatkozat) a szakember vonatkozásában, és ebben az esetben nem szükséges a vonatkozó
nyilatkozatminta és a végzettséget/képzettséget igazoló okiratok másolatának benyújtása
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Amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember az ajánlat benyújtásakor nem szerepel a szerződés
tárgyát képező munkák ellátásához szükséges kamarai regisztrációval, úgy ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkoznia kell, hogy a regisztráció a szerződéskötés időpontjára megtörténik. Ennek elmaradását
ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti.
Ha az ajánlattevő 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.
Fentiekre tekintettel, ha ajánlattevő az építési beruházást közös ajánlattevőként teljesítette, akkor
nyilatkoznia kell arról is, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett
történt-e, valamint hogy ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból milyen
arányban részesült (arányszám megadásával, vagy a teljes ellenszolgáltatás, és az ajánlattevőt megillető
ellenszolgáltatási összegek feltüntetésével) (321/2015. Korm. r. 22. § (5) bekezdés alapján).
Ha az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi építési beruházás kerül
ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű
besorolást kell érteni.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítéseket
veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt építési beruházás a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Alkalmazandó továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az 1. és 3. részek vonatkozásában:
M.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven
belül megkezdett, és 5 évben befejezett, szerződésszerűen teljesített
az 1. rész esetében: legalább 50 m2 alapterületű műemlék ingatlan felújítására
a 3. rész esetében műemléki épületen végzett, legalább 2 db redőny vagy más külső árnyékoló felújítására
vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő az M.1. tekintetében saját (gazdasági szereplő által saját magának teljesített) referenciát nem
fogad el.
M.2. Az 1. és 3. részek vonatkozásában: Alkalmas az ajánlattevő, ha a rendelkezik legalább 1 fő, a
teljesítésbe bevonni kívánt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti MV-É-M (vagy azzal egyenértékű)
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, vagy olyan szakemberrel, aki a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és gyakorlati idővel
rendelkezik
Ugyanaz a szakember mindkét rész tekintetében bemutatható az M.2. alkalmasság körében.
AJÁNLATKÉRŐ A 2. RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN NEM ÍR ELŐ ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNYT.
További tájékoztatás: A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg. Az ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása során
más szervezet kapacitására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) és (12) bekezdésében meghatározottak szerint
támaszkodhat. Releváns még 424/2017. Korm. r. 6.§ (6a) bek.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. r. 30. § (4) bekezdés, valamint 39. § (3) bekezdés alapján kifejezetten utal
arra, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeket.
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:
Kötbérek mindhárom részben:
a) késedelmi kötbér: a szerződés szerinti, és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1%-a/naptári nap, max a
szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a
b) meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti ellenszolgáltatás 15%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindhárom résznél egyformán:
A szerződés pénzügyi fedezetét a TOP-7.1.1-16-HERFA-2021-00850 azonosítószámú, A Türr István Múzeum
kulturális-közösségi terének fejlesztése, kulturális és közösségi célú megújítása című projekt, szükség
esetén ajánlatkérő saját költségvetése biztosítja. Támogatási intenzitás: 100%.
Előleg kérhető max. 15 % mértékben.
A kifizetésre – amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót – minden esetben
szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapján, a számla igazolt kézhezvételét
követő 30 napon belül kerül sor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás keretében a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint Kbt. 135. § (1) (3) (4) (5) (6) bekezdései alapján.
Alvállalkozó igénybevételekor a kifizetésre a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/A. § szerint kerül sor.
A szerződés hatálya alatt a nyertes ajánlattevő – előlegigénylés esetén 1 előlegszámlát és – a 40 %,
80% valamint 100 % -os készültségi szintnél 1-1 db, azaz 3 db számlát bocsáthat ki. A munkák %os készültségi szintjén a kivitelezés 100 %-os készültségi szintjéhez viszonyított arányt kell érteni. A
kivitelezés készültségi szintjét az ajánlatkérő műszaki ellenőre állapítja meg az építési napló bejegyzései
és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján. Az előleg elszámolása a nyertes ajánlattevő által kibocsátott
végszámlában (utolsó számlában) beszámítással kerül sor.
Ajánlatkérő köteles elfogadni és feldolgozni a Kbt. 27/A § alapján kiállított elektronikus számlát.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, ill. nem követeli meg 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.1.7, valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
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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: 2022/06/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/06/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § szerint
történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Figyelemmel kell lenni 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet
15. § előírásaira.
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:
Karakterkorlátozás miatt az információ a VI.3.9) pontban 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
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: VI.3.6) pont: 1. szempont: ajánlati ár / fordított arányosítás; 2. szempont: 12 hónap
feletti többlet jótállási idő / egyenes arányosítás; 3.szempont: hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása /
egyenes arányosítás 1. és 3. részekben: 4. szempont: szakember többlet tapasztalata / egyenes arányosítás
Mindhárom rész esetén releváns információk:
A II.2.7) pont szerinti kezdő dátum csak tájékoztató jellegű, a szerződés az utolsó aláírás napján lép hatályba, mely
egyben a kezdés dátuma is. A kezdés tényleges időpontjától függetlenül kell a szerződést 2022.09.10-ig teljesíteni.
A közbeszerzési eljárás átalányáras kivitelezési szerződés megkötésére irányul.
Értékeléssel kapcsolatos információk:
Az 1. szempont keretében a mindösszesen nettó ajánlati ár kerül értékelésre, melyet pozitív egész számmal kell
megadni.
A 2. szempontnál a vállalt többlet jótállást hónapban, nem negatív egész számmal kell megadni. A jótállás
értékelési szempont esetében ajánlatkérő további 48 hónapban állapítja meg az ajánlati elem azon legkedvezőbb
szintjét, melyre, és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú
pontot (10 pont) ad, valamint további 0 hónapban határozza meg azon elvárását, melynél kedvezőtlenebb az
ajánlati elem nem lehet (0 pont), tekintettel arra, hogy 12 hónap jótállás biztosítása kötelező.
Ajánlatkérő 3. szempontként értékeli a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazását a szerződés teljesítése
során, azaz, hány fő alkalmazását vállalja az ajánlattevő. A 3. szempontnál a létszámot főben, nem negatív egész
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számmal kell megadni. A hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során értékelési
szempont esetében ajánlatkérő 5 főben állapítja meg az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre, és
az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad,
valamint 0 főben határozza meg azon elvárását, melynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet (0 pont).
1. és 3. rész esetében releváns: Ajánlatkérő - a 322/2015. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint eljárva
- 4. szempontként értékeli a szakmai alkalmasság körében bemutatott szakember kamarai nyilvántartásba
vételt követően megszerzett szakmai tapasztalatát, azaz, hogy a kamarai nyilvántartásba vételt követően hány
hónap tapasztalattal rendelkeznek. A 4. szempontnál a többlet szakmai tapasztalatot hónapban, nem negatív
egész számmal kell megadni. A többlet szakmai tapasztalat értékelési szempont esetében ajánlatkérő további
36 hónapban állapítja meg az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre, és az annál még kedvezőbb
vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad, valamint további 0 hónapban
határozza meg azon elvárását, melynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet (0 pont).
AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseket, de nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – építőipari
tevékenységre is kiterjedő felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
a kivitelezés helyszínére a következők szerint: a felelősségbiztosítás kártérítési limitje az 1. rész esetében
min. 14 millió Forint/biztosítási időszak, a káronkénti kártérítési limit pedig min. 1 millió Forint, a 2. rész
esetében: min. 2,5 millió Forint/biztosítási időszak, a káronkénti kártérítési limit pedig min. 500 ezer Forint,
a 3. rész esetében: min. 1,4 millió Forint/biztosítási időszak, a káronkénti kártérítési limit pedig min. 500
ezer Forint. A felelősségbiztosításnak legalább a sikeres műszaki átadás-átvételig érvényben kell lennie. Az
ajánlatban nyilatkozni kell a felelősségbiztosítás meglététéről, vagy arról, hogy nyertesség esetén az ajánlattevő
felelősségbiztosítást köt.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumokat és azok mintáit az egyéb közbeszerzési dokumentumok
(EKD)tartalmazzák (pl. iratjegyzék, minták). Irányadó továbbá Kbt. 41/A-41/C. §.
Egyéb információk karakterkorlátozás miatt az EKD-ban, amely elektronikusan elérhető ajánlattevők számára.
A 2011. évi CXCV. tv 41. § (6) bek. alapján a szerződéskötés feltétele a nyertes általi átláthatósági nyilatkozat
kitöltése. Nyilatkozattétel elmaradása a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek.
alapján.
FAKSZ: Tóth Csaba (lajstromszám 00402)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10325/2022)
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: 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 13018440
E-mail: horvath1.attila@bv.gov.hu
Fax:
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.
x 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.
x 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/EKR000648572022/reszletek (URL)
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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/EKR000648572022/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: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint
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: központi beszerző szerv védelem terén
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:
BVOP karabélylőszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000648572022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
35330000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgyi eljárás teljes megnevezése: BVOP karabélylőszer beszerzése
A büntetés-végrehajtási szervek éves lőkiképzéséhez és tartalékképzéshez szükséges lőszerek beszerzése.
7,62 x 39 mm-es karabély lőszerek – 22.000 db
Tárgyi beszerzés a 156/2017. (VI.16.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének III. fejezet (ML3) a) pontja alá
sorolható be.
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.
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A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő
megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek. Ajánlatkérő
megállapította, hogy a közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények,
illetve a feladatok egymással való összefüggése nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattétel
biztosítását. A szerződés részekre bontása továbbá a közpénzek hatékony felhasználásának alapelvével is
ütközik, mindezekre tekintettel pedig Ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel
lehetőségét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
BVOP karabélylőszer beszerzése
Rész száma:
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 helye: BvOP Központi Anyagraktár (1108 Budapest, Maglódi út 139.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: „BVOP karabélylőszer beszerzése” az alábbiak szerint:
7,62 x 39 mm-es karabélylőszerek beszerzése 22.000 db
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék műszaki és biztonsági adatlapját
(magyar nyelven, vagy idegennyelvű dokumentum(ok) esetén ezek 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
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó összesen 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: 270
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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) 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.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-k),
m) pontja, valamint a Kbt. 62 § (2) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja a
közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be. A Kbt. 74. § (1)
bek. a) és b) pontjai irányadók. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5) bekezdéseire.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek
figyelembe venni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §- ában, valamint a Kbt. 114/A. § -ban foglaltakat.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőknek ajánlatukban egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-k), m) pontja,
valamint a Kbt. 62 § (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőknek 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. Az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó,
azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Alkalmazandó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. Ajánlattevők kötelesek benyújtani a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése [Kbt. 67. § (4) bekezdése] szerinti nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére. Az
alkalmassági követelményeknek és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása körében ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a Kbt. 114/A. § (4) bekezdésben foglalt kiegészítéssel.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá
tartozik és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1a)-(1b)
bekezdéseiben foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: nem
releváns
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: nem releváns
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: VI.3.9. További információk pont folytatása:
23. 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/EKR000609632022/reszletek
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint Ajánlatkérő
előírja, hogy a bírálat keretében az alkalmassági követelmények, tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőktől az ajánlatukban nyújtsák be.
Erre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a Kbt. 67. § (1)
bekezdés, a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza.
A Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait Ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági
szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
M.1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) be kell nyújtania – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b)
pontjára – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap)
belül megkezdett lőszer szállítása tárgyban teljesített referenciá(ka)t, amely(ek) tartalmazza (tartalmazzák)
legalább az alábbi adatokat:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó neve, telefonszáma),
- a szállítás tárgya és mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M.1. pont szerinti alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ban rögzített
rendelkezés figyelembevételével kell igazolni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 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 ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kapacitást biztosító
szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati
felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 6 éven
(72 hónapon) belül megkezdett összesen legalább 16 500 db lőszer szállítására vonatkozó referenciával,
referenciákkal.
A referencia igazolható egy vagy több szerződéssel is.
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:
- késedelmi kötbér: szerződéstervezet szerint
- hibásteljesítési kötbér: szerződéstervezet szerint.
- meghiúsulási kötbér: szerződéstervezet szerint.
A jótállás időtartama: a gyártó vagy forgalmazó által vállalt, de legalább az átadástól számított egy év
korlátozásmentes jótállási kötelezettséget biztosít.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (HUF). A
nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően jogosult 1 db számlát benyújtani a
sikeres, hiánytalan átadás-átvételt követően a teljesített szállításról. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Részteljesítés biztosított részenként legfeljebb 3 alkalommal, legalább 30%-os mennyiségben.
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. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési– és
kötbérfeltételeket a KD részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé közös AT-k tekintetében gazdálkodó szervezet
létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(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
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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: 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: 2022/06/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszeren keresztül
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az
elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően kettő órával
később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elérhetővé teszi
valamennyi ajánlattevő számára. EKR üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16.
§-ára.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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:
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
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.Az ajánlatot elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell
és lehet benyújtani. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait
– azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf vagy .xls
fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
2.Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT
magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.
3.Közös ajánlattétel esetén 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 a Kbt. 114. § (6) bekezdésre figyelemmel.
5.AK a Kbt. 76.§ (5) bek. –vel összhangban a 76. (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot alkalmazza, mivel a beszerezni kívánt termékekre vonatkozó összes követelmény a
műszaki leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb minőségi követelmények
nem határozhatók meg. A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli szempontként az ár önmagában
biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
6.A beszerzés tárgya a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet hatálya alá is tartozik, a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet
1. melléklet III. fejezete a) pont szerinti termékeknek a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezniük kell
haditechnikai forgalmi engedéllyel. Az engedély megszerzésével kapcsolatos feltételekről a 156/2017. (VI. 16.)
Korm. rendelet részletesen rendelkezik. Az engedély kiadására jogosult szerv a külkereskedelmi államigazgatási
és hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály. (https://mkeh.gov.hu/
kereskedelmi/haditechnikai_osztaly)
AT-nek ajánlatában csatolnia kell a haditechnikai termékkel kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó
érvényes engedély másolatát. Amennyiben alvállalkozó kerül bevonásra, feltéve, hogy az alvállalkozó teljesítése
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részben vagy egészben a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének III. fejezete a) pont szerinti
haditechnikai tevékenységre vonatkozik, úgy alvállalkozó vonatkozásában is szükséges a haditechnikai termékkel
kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó érvényes engedélyének másolata. A nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország hadiipari tevékenység végzésére jogosító
érvényes engedélyének másolatát, magyar nyelvű fordítását (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga
azt előírja) szükséges benyújtani, vagy amennyiben letelepedés szerinti országban előírt engedélyek megléte
közhiteles nyilvántartásból ellenőrizhető, úgy az adatbázis elérhetőségét kell megjelölni. AK nyilatkozatmintát
bocsát rendelkezésre a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők részére, a jelen pontban foglalt
követelménynek való megfelelés igazolása érdekében (2. sz. nyilatkozatminta).
7.A műszaki leírásban foglalt követelményeknek bármely módon meg nem felelő termék az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi.
8.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a KD 19.1 A) pont szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat
9.A nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésig nyújtsa be a KD 19.1 B) pont szerinti nyilatkozatokat,
dokumentumokat
10. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
11. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
12. Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében:
Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében
újabb hiánypótlást ajánlatkérő nem rendel el.
13. AK az M/1. alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevői jegyzékhez képest szigorúbban határozta meg.
14. Az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
15. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles benyújtani a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
16. AT-nek ajánlatában csatolnia kell AK által rendelkezésre bocsátott kereskedelmi ártáblát aláírtan Excel és pdf
formátumban is.
17. AT-nek adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni
kell az AT, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának
elektronikus másolatát.
18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és
végrehajtási rendeletei vagy a KD kötelezően előírnak.
19. AK a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, erre tekintettel a bírálat egyszakaszos és
valamennyi dokumentumot az ajánlattételi határidő lejártáig kéri benyújtani.
20. A tárgyi eljárás a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. alapján, elektronikusan kerül lefolytatásra. A részletes
szabályokat a KD tartalmazza.
21. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók:
- Dr. Pekóné Tózsa Éva (lajstromszáma: 00202)
- Helyettes FAKSZ: dr. Berethalmi András (lajstromszám: 01199) Helyettes FAKSZ: dr. Spóhn Tímea (lajstromszáma:
00555)
22. Az alvállalkozók bejelentése és bevonása vonatkozásában Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 138.§ (3) bekezdésére.
Karakter korlátozás miatt a további információk a III.1.2. pontban érhetőek el.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fele (10219/2022)
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: VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 18678527213
Postai cím: Dózsa György Út 69.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Gábor ügyvezető
Telefon: +36 28410295
E-mail: titkarsag@vuszikft.hu
Fax: +36 28529251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.vuszikft.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/EKR000594752022/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:
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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/EKR000594752022/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: út-, autópálya építés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
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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:
Gödöllő város fű- és gyepvágási tevékenységek
Hivatkozási szám: EKR000594752022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

834

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gödöllő város fű- és gyepvágási tevékenységének ellátása keretszerződéssel
összes mennyiség: 4.775.949 m2, 62.211 fm
A főbb mennyiségi mutatókat a jelen felhívás II.2.4) pontjai tartalmazzák.
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek; a pontos mennyiségeket és az elvégzendő
munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és
azt nem tartja sem gazdaságilag, sem műszakilag észszerűnek, a beszerzés nem osztható oly módon,
hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, továbbá a feladatok ellátásának ütemezése
és végrehajtása egységes koordinációval kezelendő. A keretszerződés alapján megrendelésre kerülő
munkák éves fenntartási időszakonként szorosan egymásra épülnek, így különböző Vállalkozó általi rész
munkavégzés összehangolása aránytalan többlet költséget és időveszteséget okozna az ajánlatkérő
számára.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Gödöllő város fű- és gyepvágási tevékenységek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék

835

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Gödöllő város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gödöllő város közterületein fű- és gyepvágási tevékenységek ellátása keretszerződéssel
A1. Közút menti kaszálás (7 alkalommal, zöldhulladék gyűjtéssel és elszállítással) összesen 820.869 m2
A2. Közút menti kaszálás (7 alkalommal) összesen 450.737 m2
B1. Játszóterek kaszálása (7 alkalommal, zöldhulladék gyűjtéssel és elszállítással) összesen 269.479 m2
B2. Lakótelepek kaszálása (7 alkalommal, zöldhulladék gyűjtéssel és elszállítással) összesen 934.241 m2
C1. Parkok kaszálása (11 alkalommal, zöldhulladék gyűjtéssel és elszállítással) összesen 113.091 m2
C2. Parkok kaszálása (7 alkalommal, zöldhulladék gyűjtéssel és elszállítással) összesen 306.460 m2
C3. Parkok kaszálása (6 alkalommal, zöldhulladék gyűjtéssel és elszállítással) összesen 80.346 m2
C4. Parkok kaszálása (5 alkalommal) összesen 227.625 m2
C5. Parkok kaszálása (5 alkalommal) összesen 742.765 m2
D1. Allergén területek kaszálása (2 alkalommal, zöldhulladék gyűjtéssel és elszállítással) összesen 507.992
m2
E. Intenzív területek kaszálása (11 alkalommal, zöldhulladék gyűjtéssel és elszállítással) összesen 40.139 m2
F. Intézményi területek kaszálása (7 alkalommal, zöldhulladék gyűjtéssel és elszállítással) összesen 90.804
m2
G1. Temetők - sírok közti kaszálás (4 alkalommal, zöldhulladék gyűjtéssel és elszállítással) összesen 102.416
m2
G2. Temetők - "öreg temető" kaszálása (4 alkalommal) összesen 59.600 m2
H1. Padka és szegély kaszálása (3 alkalommal, zöldhulladék gyűjtéssel és elszállítással) összesen 54.168 fm
I. Útmenti árok kaszálása (3 alkalommal, zöldhulladék gyűjtéssel és elszállítással) összesen 8.043 fm
J. Burkolt felületek gyommentesítése (3 alkalommal, zöldhulladék gyűjtéssel és elszállítással) összesen
29.385 m2
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek; a pontos mennyiségeket és az elvégzendő
munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A szerződés keretösszege nettó 70.000.000 Ft, amelynek lehívására az ajánlatkérő 70% mértékig vállal
megrendelési kötelezettséget.
Ajánlatkérő a szerződéses időszakban felmerült igényei alapján jogosult a feladatok vonatkozásában
eseti megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig. Az eseti megrendelések elszámolására az
egységárak alapul vételével, a szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés előírására tekintettel felhívjuk a gazdasági szereplők
figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokban szereplő konkrét, meghatározott gyártmányra,
eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a szerződés szerinti tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést kell érteni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
Az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell
bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki
leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]
(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. Egyszeri vágás együttes megrendelése esetén (A+B+C+E+F kategóriák)
a teljesítésre vállalt határidő gyűjtött zöldhulladék elszállítással (naptári nap; legkedvezőbb 10 nap,
legkedvezőtlenebb 20 nap) 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7) ponthoz: A kezdés időpontja a közbeszerzési eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel
módosulhat; a kezdés időpontja a szerződés hatályba lépésének napja.
A II.2.5) ponthoz:
Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján.
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.
Az értékelés módszere: Ajánlati ár: fordított arányosítás. Minőségi értékelési szempont: arányosítás.
A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az alábbi részszempontok tekintetében ajánlatkérő megadja az adott
ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az
értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg amelynél kedvezőtlenebb az adott
ajánlati elem nem lehet:
2. részszempont: legkedvezőbb 10 nap, legkedvezőtlenebb 20 nap
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.
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.
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A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a
kizáró ok az eljárás során következik be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1)
bekezdés alapján jár el, így az ajánlattevő a benyújtandó ajánlatában köteles az ajánlatkérő által előírt
kizáró okoknak való megfelelésre vonatkozó, ajánlatkérő által előírt igazolásokat csatolni.
A kizáró okok igazolására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint
kell igazolnia, hogy ő maga, illetve adott esetben a szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozó, az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya
alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi
jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiánya a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat
benyújtásával igazolható. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtania.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában
nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
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 - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § 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. Amennyiben nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás akkor ajánlattevő nyilatkozata, hogy nincs változásbejegyzés folyamatban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
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 felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1)
bekezdés alapján jár el, így az ajánlattevő a benyújtandó ajánlatában köteles az ajánlatkérő által előírt
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó, ajánlatkérő
által előírt igazolásokat csatolni. Ezen igazolásokban az ajánlattevő köteles megadni az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 114./A. § (1) bekezdésben foglaltakkal
élve nem alkalmazza a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés
rendelkezéseit.
Ajánlattevőknek - ajánlatkérő külön felhívása nélkül - az alkalmassági feltételeknek való megfelelésüket az
alábbiakban meghatározott módon kell igazolniuk:
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M.1) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja
alapján: az eljárást megindító ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított három év (36 hónap)
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett jelentősebb, az alkalmassági feltétel
körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák elvégzését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
23. § szerint, az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával,
vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Az igazolásban meg kell adni legalább a következő adatokat:
- a szolgáltatást teljesítő vállalkozó neve;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége;
- a szolgáltatás (referencia) tárgya;
- a szolgáltatás (referencia) mennyisége (az előírt alkalmassági követelmény szerinti körben);
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, naptól-év, hó, napig);
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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.
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 - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdés, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) foglaltak irányadóak
az igazolás során.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint igazolt, az eljárást megindító ajánlati felhívás feladása napjától
visszafelé számított három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül
megkezdett szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgykörébe tartozó parkfenntartás (kaszálás,
zöldhulladék elszállítás) tárgyú referenciával, amely tartalmaz legalább 100.000 m2 közterületen végzett
kaszálást, és legalább 50.000 m2 zöldhulladék elszállítás teljesítését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye több referenciaigazolással is igazolható.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az M.1) pontban a minősített ajánlattevőkre vonatkozóan meghatározottnál szigorúbb alkalmassági
követelményt tartalmaz [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés]
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 kötbér: A nyertes ajánlattevőnek felróható ok miatti késedelmes teljesítés esetén a megrendelő
naptári naponként 2 % kötbérre jogosult a késedelembe esés napjától a szerződésszerű teljesítés napjáig.
A kötbér alapja a késedelemmel érintett teljesítés nettó ellenszolgáltatás összege. Amennyiben a
késedelmi kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot (nettó vállalkozói díj 10 %-át), megrendelő

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

839

a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést azonnal hatállyal felmondhatja és meghiúsulási kötbérre
jogosult.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott késedelmi kötbér összeget a
vállalkozói díjjal szemben beszámítani.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés alól nem mentesít.
Hibás teljesítési kötbér: A nyertes ajánlattevő hibásan teljesít, amennyiben a teljesítése nem felel meg a
közbeszerzési dokumentumokban, illetve a szerződésben előírt műszaki feltételeknek. Hibás teljesítés
esetén a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő választásától függően kellékszavatossági igénnyel
léphet fel vagy a hibásan teljesített részteljesítésre eső nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő hibás
teljesítési kötbért érvényesít.
Teljesítés elmaradása (meghiúsulás) miatti kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevőnek felróható okból a
szerződés teljesítése meghiúsul, megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal
felmondani, mely esetekben vállalkozó a szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő
összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a megrendelőnek. A nyertes ajánlattevő meghiúsulási
kötbér fizetésére köteles különösen akkor, ha megrendelő a nyertes ajánlattevő hibájából él rendkívüli
felmondási jogával. Ajánlatkérő – érdekmúlás bizonyítása nélkül – a szerződéstől elállhat és meghiúsulási
kötbérre jogosult akkor is, ha a szerződés teljesítését nyertes ajánlattevő az eseti megrendeléstől számított
20 naptári napon belül nem kezdi meg olyan okból, amiért nyertes ajánlattevő felelős.
A nyertes ajánlattevővel szemben érvényesíthető kötbér igény maximális mértéke a nettó vállalkozói díj
30 %-a.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)
Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a nyertes ajánlattevővel szemben a kötbért meghaladó kárát.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a közbeszerzési
dokumentum részeként a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben meghatározott módon és
tartalommal havonta, utólag, a tárgyhóban felmerült és igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a kiállított
számla benyújtását követően a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. § (1), (5)(6) bekezdései, illetőleg a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint.
A közbeszerzése saját forrásból kerül kiegyenlítésre.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
A Kbt. 27/A. § alapján az ajánlatkérő befogadja, és feldolgozza az olyan 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.
Ajánlatkérő késedelme esetén az ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum, illetőleg a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek,
valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet, ill. jogi személy(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
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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: 2022/05/31 (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)
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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: A bontás elektronikusan történik: https://
ekr.gov.hu/
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 bontás a Kbt. 68.§ (1)-(1d), (4) valamint (6)
bekezdésében és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ában foglalt rendelkezéseknek 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.
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:
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján. Ajánlati ár:
fordított arányosítás. Minőségi értékelési szempontok: arányosítás. Részletesen a KD-ban.
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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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 a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a
közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer
igénybevételével bonyolítja le. A Kbt. 39.§ (1) bekezdésben foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57. §
(1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen,
térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A közbeszerzési dokumentumok elérhetők és az ajánlat
benyújtható a https://ekr.gov.hu/ EKR000594752022 oldalon. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy legalább
egy gazdasági szereplő az EKR felületen az érdeklődését jelezze és a dokumentumot elektronikus úton letöltse.
2. Ajánlatkérő az eljárás során a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve jár el.
3. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és a 114. § (6) bekezdése szerint. A kiegészítő tájékoztatás megadása
tekintetében ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti észszerű időt kettő munkanapban határozza meg.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint
– a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan,
– a kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) bekezdésének h)-k) és m) pontja tekintetében
– a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében
– a kizáró okokról a Kbt. 67. § (4) bekezdés, illetőleg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés szerint
– folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is)
– a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásban (nemleges tartalom esetén is)
– a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában
– üzleti titokról
– bemutatott szakember tekintetében
6. Az ajánlathoz csatolni kell:
– folyamatban lévő változásbejegyzési esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
– szakember önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata és adott esetben a végzettségét igazoló dokumentum
– nyilatkozat közös ajánlattételről és közös megállapodás (adott esetben),
– az ajánlattevő(k) képviseletére jogosult személy hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldány) vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásimintát) másolatban
7. Az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumban meghatározott formai és tartami követelményeknek
megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
8. Ajánlattevőnek a megajánlott ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott
„Ártáblázat” kitöltésével kell megadnia, a felolvasólapon a táblázat „Összesen” során feltüntetett értéket kell
feltüntetni. Az ártáblázat a Kbt. 3. § 37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősül.
9. A vállalkozói díj a keretszerződésen belül az igazoltan ellátott tevékenység mennyisége és az egységár
szorzata alapján kerül elszámolásra; az ártáblázatban foglalt tervezett mennyiségek megadása csak az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében történt.
10. A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél köteles a parkfenntartási és/vagy kaszálási
munkákra is kiterjedő szakmai felelősségbiztosítási szerződést megkötni. A biztosítás kárfedezeti összege:
legalább 50.000.000 HUF/év és 10.000.000 HUF/káresemény Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy
ajánlata nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára megköti vagy
a meglévő felelősségbiztosítási szerződését a jelen eljárásban megkötésre kerülő szerződés teljesítésére is
kiterjeszti. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nyertessége esetén rendelkezni fog
az előírt szakmai felelősségbiztosítással. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem
rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való
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visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel
köt szerződést.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat.
13. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el.
14. Az eljárásban a Kbt. 53. § (4)-(5) bekezdése, illetőleg a 131. § (9) bekezdés alapján a tulajdonosi jogkör
gyakorlója által a fedezet biztosításával összefüggésben szerződést bontó feltétel kerül előírásra a KD-ban
részletezettek szerint (feltételes közbeszerzés).
15. Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
16. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli.
17. A felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint
értendő (CET)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet (10346/2022)
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: Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15813774210
Postai cím: Balassi Bálint Út 16
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulacsik Zoltánné
Telefon: +36 37341033
E-mail: korhaz@askhatvan.hu
Fax: +36 37341320
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://askhatvan.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://askhatvan.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000466552022/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/EKR000466552022/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: Kórház
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:
Felvonók cseréje
Hivatkozási szám: EKR000466552022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

846

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45313100-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés, az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet részére felvonók cseréjére.
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:
Felvonók cseréje
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45313100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Cserélendő felvonók:
Rendelő épülete: 1 db betegszállító felvonó, 2 db személyfelvonó;
Kártyás beléptető és vezérlés szállítása betegszállító felvonóban vagy felvonón kívüli elhelyezett
olvasókkal.
Főbb tevékenységek:
- Jogerős hatósági engedély alapján az üzemelő felvonók hatástalanítása és elbontása
- A lebontott felvonók elszállítása, bontási hulladék elhelyezése
- A meglévő felvonóaknákba az elbontott felvonók helyett felvonók telepítéséhez és kivitelezéséhez
szükséges létesítési engedélyezési dokumentáció elkészítése
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- A felvonók telepítése
- A felvonók üzembe helyezése és használatbavételi dokumentáció összeállítása
- A kapcsolódó szakipari munkák az érintett aknákban, ajtók környezetében, gépházakban
- Az összes felvonó építészeti helyreállítása, aknákkal és gépházakkal
- Gyengeáramú kiépítés a kártyás rendszerhez
- Teljes körű akadálymentesítés
- Vállalkozó köteles a munkát úgy végezni, hogy a szakrendelő 3 db felvonó cseréje alatt 1 db felvonónak
működnie kell.
- A beépítésre megajánlott felvonók szerkezeteinek rendelkeznie kell "CE" vagy azzal egyenértékű
jelöléssel, valamint ennek feltüntetését igazoló 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet szerinti
okmányokkal.
Részletezés a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban.
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezésének
figyelembevételével történik a műszaki dokumentációban, a beszerzendő termékek jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel egyenértékű teljesítést elfogad az
Ajánlatkérő.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre
bocsátott műszaki dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb
szintje 24 hónap) 10
2 3. Energiatakarékossági szempont: az összesen villamos teljesítmény a 3 db felvonóra,
energiatakarékossági szempontból (kWh) 10
3 4. A jótállás időtartama alatt a karbantartás ellenére fellépő üzemzavar esetén a bejelentéstől számított
kiszállási idő (legkedvezőbb 2 óra, maximum 6 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó vállalkozói díj (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: 150
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
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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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00014
II.2.13) További információ
A teljesítés határideje: Szerződés hatályba lépésétől számított 150 nap. Ajánlatkérő a szerződés teljesítési
határideje alatt a szerződésszerű átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontját érti. Ajánlatkérő
előteljesítést elfogad.
Ajánlattevőktől részajánlatot azért nem fogad el, mert a jelen építési beruházás műszaki-szakmai
szempontból egységes, a kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra
épülnek, és nem tartalmaznak olyan további részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló
egységként kezelhető, továbbá az egyes egyéb részfeladatok elvégzése sem időben, sem helyileg, sem
műszakilag nem bontható meg, azokat csak egységes irányítás és munkarend mellett lehet hatékonyan,
balesetmentesen megszervezni, melynek hiányában, eltérő vállalkozókkal csak aránytalanul nagy idő és
munkaerő ráfordítással járna az összehangolt munkavégzés.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben:
- a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll;
- továbbá ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1) Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolnia:
Mind Magyarországon letelepedett, mind nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében:
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b)
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek
a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
2) Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani arról, hogy vonatkozásukban nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), h)-k) és m) pontja
szerinti kizáró okok.
3) Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114/A. §-a alapján ellenőrzi.
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4) 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.
5) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
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): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket
egyik részben sem nem ír elő.
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 Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) (a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített, az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények igazolásához szükséges referenciáiról szóló, a Kr. 23. § és 22. § (3) bekezdése
szerint kiállított referenciaigazolást, melynek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
a szerződést kötő másik fél neve, székhelye;
az építési beruházás tárgya/ismertetése (feltüntetve azon adatokat, amelyekből az alkalmassági
követelménynek való megfelelés megállapítható);
az építési beruházás alkalmasság megítélése szempontjából releváns mennyiségi adatai (feltüntetve azon
adatokat, amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható);
közös ajánlattevőként teljesített referencia esetében az ellenszolgáltatás összegéből történt részesedés
aránya;
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, ÉV/HÓ/NAP pontossággal);
a teljesítés helye;
nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
a szerződéskötő másik fél vonatkozásában a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy
e¬mail cím)
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek (M.1.). 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), (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 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 a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontjában, 23. §-ában,
24. § (1)-(2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak és a Közbeszerzési Hatóság
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keretében működő Tanács útmutatója az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról
(2021. május 6., közzétéve a a Közbeszerzési Hatóság honlapján 2021. május 10.).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3)
bekezdésében, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az igazolások tekintetében Ajánlatérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint jár el.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) (a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) megvalósított összesen legalább 1 db
betegszállító felvonó és/vagy személyfelvonó beépítésére vagy cseréjére vonatkozó befejezett munkával.
Az előírt referenciakövetelmény igazolható egy vagy több előírt tárgyú szerződéssel is. Több részre
történő ajánlattétel esetén – ahol az alkalmassági követelmény tárgya lehetővé teszi – elegendő a
magasabb követelménynek megfelelni.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A Ptk. 6:186. §-a alapján a szerződésben meghatározott teljesítési határidő olyan okból
történő késedelmes teljesítése esetére, amelyért ajánlattevő felelős a Közbeszerzési Dokumentumokban
részletezettek szerint; mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap.
A késedelmi kötbér legfeljebb 20 napig kerül felszámításra minden késedelmes nap után, a maximális
késedelem elérését az ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti, és ebben az esetben jogosult a szerződéstől a
nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve
azt felmondani és a szerződés szerinti meghiúsulási kötbérnek, és minden kárának megtérítését követelni.
A Ptk. 6:187. (1) bekezdése alapján a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér megfizetése a
szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít.
Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. §-a alapján a szerződés teljesítésének olyan okból történő meghiúsulása
esetére, amelyért ajánlattevő felelős a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint; mértéke
a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Nyertes ajánlattevő 20 napot meghaladó késedelme nem teljesítésnek
minősül. Ezen esetben ajánlatkérő jogosult a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (a
késedelmi kötbér ezen esetben nem érvényesíthető). A Ptk. 6:187. (1) bekezdése alapján a nem teljesítés
(meghiúsulás) esetén megfizetett kötbér a további (teljes) teljesítés követelését kizárja. A meghiúsulási
kötbér követelése kizárja a késedelmi kötbérre vonatkozó igényt. A kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének
megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért.
Jótállás: a műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónap + az ajánlattevő által vállalt többlet jótállási
időtartam, amelyek együttesen képezik a szerződéses teljes körű jótállás időtartamát.
Ajánlatkérő a fentieken kívül más szerződéses biztosítékot nem ír elő. A szerződés biztosítékainak részletes
szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
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.
A szerződés finanszírozása az EFOP-2.2.19-17-2017-00014 „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése”
program keretében történik. A támogatási intenzitás mértéke 100,000000 %. A finanszírozás formája
szállítói finanszírozás.
A támogatás elszámolható költségén felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli.
Megrendelő összhangban a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontjával, a szerződésben
biztosítja a szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
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A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján a Támogató, összesen a nettó vállalási ár támogatásból
finanszírozott, elszámolható összegének legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít
Vállalkozó részére.
Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan (azzal arányosan), minden esetben
igazolt teljesítés alapján 4 (négy) darab részszámlát, valamint 1 (egy) db végszámlát jogosult benyújtani,
az alábbiak szerint:
az 1. részszámla (mértéke 15%) az építési munkálatok 15%-ának igazolt teljesítését;
a 2. részszámla (mértéke 15%) az építési munkálatok 30%-ának igazolt teljesítését;
a 3. részszámla (mértéke 30%) az építési munkálatok 60%-ának igazolt teljesítését;
a 4. részszámla (mértéke 20%) az építési munkálatok 80%-ának igazolt teljesítését;
a végszámla (mértéke 20%) a szerződés hiba- és hiánymentes teljesítésének feltételével, a sikeres, hiba- és
hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, azaz a végszámla benyújtásának feltétele
a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.
Az előleget a benyújtásra kerülő 4. részszámla és végszámla összegéből kell levonni 50-50%-ban. A
részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá, hogy
jelen megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában a Felek tartalékkeret jogintézményét nem
alkalmazzák.
Az ellenérték teljesítése teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján történik a Kbt. 135. § (1), (3), (5)(6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ában és a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)(2) bekezdéseiben és a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a nyertes
ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt
ellenérték kifizetése. Irányadó továbbá a Kbt. 27/A. §-a, mely szerint „Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4)
bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának."
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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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: 2022/06/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/06/07 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/06/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőre és az elektronikus bontásra
vonatkozó szabályokat a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15-17. §-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:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1., 3. részszempont: fordított arányosítás, 2., 4. részszempont: két szélső érték közötti arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
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A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. Csatolandó
1.1. EKR-ben:
- Felolvasólap
- A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat.
- Nyilatkozat kizáró okokról
- A Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat
- Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vonatkozásában
- Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
- Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról
- Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltakról
- Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan
- Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
1.2. Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok:
- Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint.
- Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) az ajánlatához csatolni kell
az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9.
§ (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját, egyszerű másolatban (vagy a letelepedés
országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot). Egyéni vállalkozók
esetében adószám, vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási szám megadása kötelező.
- Változásbejegyzés esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
- Árazott költségvetés.
- Felelősségbiztosítás: Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 20 millió HUF/káresemény,
minimális éves kártérítési összeg: 50 millió HUF/év.
- Közös ajánlattétel esetében közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás (konzorciális
szerződés).
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről.
- Az ajánlathoz csatolni kell az árazott költségvetést, kitöltött specifikációs adatlapot és a 3. értékelési
szempontra adott érték alátámasztására az összesen villamos teljesítmény számítást.
2. Egyéb információk
2.1. A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárás, erre
tekintettel, amennyiben az Eljárás alapját képező projekt szerinti támogatási szerződés módosítása nem
kerül elfogadásra, Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja.
2.2. Közbeszerzési dokumentumok: a https://ekr.gov.hu Az EKR rendszeren keresztül csatolt
dokumentumokra .pdf, .jpg, .tif file formátumok valamelyikének alkalmazását írja elő az Ajánlatkérő.
2.3. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő lehetőséget biztosít arra, hogy a gazdasági szereplők helyszíni bejárás
keretében megtekintsék a teljesítéssel érintett helyszínt. A találkozás helye: Ajánlatkérő székhelyén, a
főépület portájánál. Időpontja: 2022. május 25. 13:00 óra.
2.4. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra.
2.5. A felhívás III.1.3.) pontja szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény és ezek előírt
igazolási mód a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb.
2.6. Minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar
fordításban kell az ajánlatba csatolni.
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2.7. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy a Kbt. 131. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben
az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel) kötheti meg a szerződést.
2.8. A Kbt. 71. § (1) alapján Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a
hiánypótlás lehetőségét.
2.9. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-a irányadó, azzal, hogy konzultációra,
helyszíni bejárásra nem kerül sor.
2.10. A szerződés teljesítésére és az alvállalkozó(k) bevonására a Kbt. 138. §-a vonatkozik.
2.11. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra.
2.12. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az
ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő
tekintetében végzi el a bírálatot.
2.13. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
2.14. FAKSZ: Bátyi László (00043).
2.15. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján 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. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
Közbeszerzési Dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még 3 nap időtartam áll
rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt
a módosításról, a Közbeszerzési Dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal
megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
2. Ajánlatkérő a jelen eljárás során ésszerű határidő alatt a kiegészítő tájékoztatások megadása esetében:
a kérés benyújtására az ajánlattételi határidő lejárta előtti legkésőbb 5. napot, a kiegészítő tájékoztatás
megadására legkésőbb a 3. napot érti.
2.16. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy Kbt. a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés,
valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy
lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik.
2.17. Irányadó: Kbt. előírásai, kapcsolódó végrehajtási rendeletek, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó
Nonprofit Korlátolt Felelősségű (10239/2022)
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: 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):
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/EKR000712862022/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/EKR000712862022/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
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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:
Orvostechnikai és egyéb eszközök
Hivatkozási szám: EKR000712862022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

857

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.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kardiológiai eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33123200-0

További tárgyak:
33123210-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4287 Vámospércs, Piac u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Vámospércs - Kistérségi Nonprofit Kft.-nél” elnevezésű
projekt [EFOP-2.2.19-17-2017-00038] keretében az alábbi eszközök szállítása:
- 3 db 3 csatornás teljes értékű holter EKG LCD kijelzővel (teljes szett),
- 2 db 12 csatornás teljes értékű holter EKG LCD kijelzővel (teljes szett),
- 5 db 3 csatornás kábel a megajánlott holter EKG-khez,
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- 5 db ambuláns vérnyomásmérő monitor (teljes szett, USB kapcsolattal),
- 5 db normál mandzsetta,
- 5 db obes mandzsetta,
- 1 db számítógépes EKG USB modell,
- 2 db elektróda szett, melynek szettenként tartalmaznia kell 4 db végtagi csipeszt elektródával és 6 db
mellkasi szívót elektródával.
A nyertes ajánlattevő köteles a fenti eszközöket jelen felhívás II.2.3) pontjában szereplő helyszínre
leszállítani, az eszközöket telepíteni, továbbá az eszközök használatának betanítását az említett helyszínen
elvégezni.
A szállítandó termékek műszaki leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Amennyiben az ajánlatkérő 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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállás (12 hónap) felett vállalt további
jótállás időtartama a szállítani kívánt termékek tekintetében (hónap, 0-12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00038
II.2.13) További információ
Ezen rész tekintetében a többletjótállásra vonatkozó értékelési részszemponttal érintett beszerzési
tárgyak: a 3 csatornás teljes értékű holter EKG LCD kijelzővel (teljes szett), a 12 csatornás teljes értékű
holter EKG LCD kijelzővel (teljes szett), ambuláns vérnyomásmérő monitor (teljes szett, USB kapcsolattal)
és a számítógépes EKG USB modell.
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének kezdőidőpontja csak a
hirdetmény feladhatósága érdekében került megadásra, a szerződés mindkét szerződő fél által történő
aláírása napján lép hatályba.
II.2.1) Elnevezés:
Ultrahang készülék
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33112200-0

További tárgyak:
33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4287 Vámospércs, Piac u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Vámospércs - Kistérségi Nonprofit Kft.-nél” elnevezésű
projekt [EFOP-2.2.19-17-2017-00038] keretében 1 db felsőkategóriás ultrahang készülék szállítása.
A nyertes ajánlattevő köteles a fenti készüléket jelen felhívás II.2.3) pontjában szereplő helyszínre
leszállítani, telepíteni, továbbá az eszközök használatának betanítását az említett helyszínen elvégezni.
A szállítandó termék műszaki leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Amennyiben az ajánlatkérő 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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállás (12 hónap) felett vállalt további
jótállás időtartama a szállítani kívánt ultrahang készülék tekintetében (hónap, 0-12 hónap) 10
2 2D vizsgálófej maximális látószöge (egész fokokban) [min. 90 fok, max. 120. fok] 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/15 (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
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00038
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének kezdőidőpontja csak a
hirdetmény feladhatósága érdekében került megadásra, a szerződés mindkét szerződő fél által történő
aláírása napján lép hatályba.
II.2.1) Elnevezés:
Fizioterápiás ezközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33158400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4287 Vámospércs, Piac u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Vámospércs - Kistérségi Nonprofit Kft.-nél” elnevezésű
projekt [EFOP-2.2.19-17-2017-00038] keretében az alábbi eszközök szállítása:
- 1 db fizioterápiás kezelő eszköz (2 csatorna mágnes + 1 csatorna lézerterápia színes érintőképernyővel)
az alábbi tartozékokkal:
- 1 db kombinált (infravörös és vörös) lézerzuhany,
- 2 db műanyag biztonsági szemüveg (L3 vagy magasabb biztonsági szint)
- 1 db lézerfej és lézerzuhany tartó adapter,
- a fenti készülék szállító eszköze (1 db),
- 1 db mágnes korong applikátor,
- 1 db lineáris applikátor;
- 2 db fizioterápiás kezelő eszköz (2 csatorna elektroterápia + 1 csatorna ultrahang színes
érintőképernyővel) az alábbi tartozékokkal:
- a fenti készülék szállító eszköze [min. 5 fiókos készülék kocsi] (2 db),
- 2 db golyós elektródatartó,
- 2 db pontelektróda,
- 1 db ultrahang fej,
- 1 db kezelőfej.
A nyertes ajánlattevő köteles a fenti eszközöket jelen felhívás II.2.3) pontjában szereplő helyszínre
leszállítani, az eszközöket telepíteni, továbbá az eszközök használatának betanítását az említett helyszínen
elvégezni.
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A szállítandó termékek műszaki leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Amennyiben az ajánlatkérő 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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállás (12 hónap) felett vállalt további
jótállás időtartama a szállítani kívánt fizioterápiás kezelő eszközök tekintetében (hónap, 0-12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00038
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének kezdőidőpontja csak a
hirdetmény feladhatósága érdekében került megadásra, a szerződés mindkét szerződő fél által történő
aláírása napján lép hatályba.
II.2.1) Elnevezés:
Medikai szoftverek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék

862

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48180000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4287 Vámospércs, Piac u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Vámospércs - Kistérségi Nonprofit Kft.-nél” elnevezésű
projekt [EFOP-2.2.19-17-2017-00038] keretében az alábbi szoftverek felhasználási jogának megszerzése:
- PACS Picture Archiving and Communication System – képtároló és továbbító rendszer) szerver szoftver,
- radiológiai leletező szoftver,
- osztályos képnézegető szoftver.
A nyertes ajánlattevő köteles jelen felhívás II.2.3) pontjában szereplő helyszínen a szoftvereket telepíteni,
a konfigurálást és a berendezések illesztését, továbbá az ajánlatkérő munkatársainak helyszíni oktatását
elvégezni.
Ajánlatkérő jelenleg a FŐNIX-Pro integrált medikai szoftver (rendszert) használja, melynek nyomán az
ajánlatkérő csak olyan szoftvert fogad el, mely illeszkedik ezen szoftverhez (rendszerhez).
Továbbá a szállítandó szoftverekből kialakításra kerülő új PACS rendszer
- illeszkedjen az intézmény által használt informatikai rendszerhez (HIS) páciensek és vizsgálatok/képek
egyértelműen kapcsolódjanak a HIS rendszerben tárolt páciens- illetve megjelenési adatokkal és az az
intézmény összes DICOM modalitásához,
- vegye át a korábbi PACS rendszerben tárolt adatokat,
- az intézmény meglévő infrastruktúráján (Microsoft Windows Server 2016, MS SQL Server 2016) üzemelnie
kell,
- teljes körű naplózási funkcionalitással rendelkezzen, minden adatmódosítás kerüljön naplózásra.
- biztosítson lehetőséget a napló tetszőleges szempontok szerinti lekérdezésére,
- SQL-99 szabványt támogató, tranzakciós, relációs adatbázis-kezelő motor használatának biztosítása.
Ajánlatkérő további elvárásai:
- a szállítandó szoftverek legyenek távolról menedzselhetők,
- a szállítandó szoftverek közötti kommunikáció szabványos DICOM 3.0.
A szállítandó szoftverek pontos meghatározását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Amennyiben az ajánlatkérő 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.
(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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/30 (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
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00038
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének kezdőidőpontja csak a
hirdetmény feladhatósága érdekében került megadásra, a szerződés mindkét szerződő fél által történő
aláírása napján lép hatályba.
II.2.1) Elnevezés:
Informatikai eszközök
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30233180-6
30234500-3

31154000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4287 Vámospércs, Piac u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Vámospércs - Kistérségi Nonprofit Kft.-nél” elnevezésű
projekt [EFOP-2.2.19-17-2017-00038] keretében az alábbi eszközök szállítása:
- 4 db 32GB DDR4 2666 MHz ECC RDIMM memória,
- 24 db 2.5" HDD SAS HOT-PLUG 1.2 TB 10000RPM merevlemez,
- 1 db hálózati adattároló (NAS) 6TB kapacitással,
- 1 db vezérlő számítógép (CPU - i7, RAM – 16GB, SSD – 512GB)
- 1 db szünetmentes áramforrás (torony kivitel, 10000AH, 30 perc áthidalási idő).
A nyertes ajánlattevő köteles a fenti eszközöket jelen felhívás II.2.3) pontjában szereplő helyszínre
leszállítani, az eszközöket telepíteni, továbbá az eszközök használatának betanítását az említett helyszínen
elvégezni.
A szállítandó termékek műszaki leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Amennyiben az ajánlatkérő 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
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igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállás (12 hónap) felett vállalt további
jótállás időtartama a szállítani kívánt termékek tekintetében (hónap, 0-12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00038
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének kezdőidőpontja csak a
hirdetmény feladhatósága érdekében került megadásra, a szerződés mindkét szerződő fél által történő
aláírása napján lép hatályba.
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: Mindegyik részajánlat tekintetében
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
tartozik.
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A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az
ajánlattevőt, illetve alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok a közbeszerzési eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindegyik részajánlat tekintetében
Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell 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 tulajdonosáról és annak lakhelyéről. Ha az
ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy
az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti
kizáró okok.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre
álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok
igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében
foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: nem
releváns.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: nem releváns.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: nem releváns.
A VI.3.2) pont részletes kifejtéseként:
Az 1-3. és az 5. rész tekintetében
Az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat
a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz.
A többletjótállás vállalására vonatkozó értékelési részszempont(ok) esetében azok az ajánlattevők, akik
többletjótállást nem vállalnak, a kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, az adott ajánlati elem
ajánlatkérő által elvárt legkedvezőbb szintjére (az említett részek tekintetében 12 hónap) és az annál
kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot (100 pont) ad, a két szélső érték közötti
megajánlás tekintetében az ajánlatkérő egyenes arányosítást alkalmaz.
Továbbá a 2. rész tekintetében
2D vizsgálófej maximális látószöge (egész fokokban) tárgyú értékelési részszempont tekintetében azok
az ajánlatok, amelyek 90 fokos látószögű terméket ajánlanak meg, a kiosztható minimális pontszámot (0
pont) kapják, az adott ajánlati elem ajánlatkérő által elvárt legkedvezőbb szintjére (120 fokos látószög) és
az annál kedvezőbb (120 fokos látószöget meghaladó) megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot
(100 pont) ad, a két szélső érték közötti megajánlás tekintetében az ajánlatkérő egyenes arányosítást
alkalmaz.
A pontszámítás részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): nem releváns.
A VI.3.4) pont folytatásaként:
- Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontját, illetve a Kbt. 56. § (4) bekezdését az alábbi eltérésekkel
alkalmazza. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem a fenti bekezdésben foglaltaknak
megfelelő időpontban került benyújtásra, az ajánlatkérő arra észszerű időpontban nem tette közzé a
válaszát, vagy a határidőben közzétett kiegészítő tájékoztatás nyomán olyan információ is módosul,
mely szerepel jelen eljárást megindító felhívásban, az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi
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határidőt, melyről hirdetményt ad fel, s e tényről haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi
gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Amennyiben
viszont a fenti határidőben előterjesztett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre adott válasz nyomán
jelen hirdetményben nem közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési
dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még észszerű időtartam áll rendelkezésre, az
ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról,
a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező
helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt
érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- A fentieken túl ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdés második mondatát azzal az eltéréssel alkalmazza,
hogy az ajánlattéli határidőt nem hosszabbítja meg, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem
jelentős és a módosítás megtörténte az ajánlattételi határidőt megelőzően észszerű időpontban történik.
A módosításról az ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik
az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- Az észszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot
jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat
összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ, illetve a módosítás.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok
bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok
alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. A Kbt. 81. § (3) bekezdésével ellentétben a kizáró
okok és az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az
irányadók, azaz azokat az ajánlat részeként csatolni kell, beleértve jelen felhívás VI.3.4) pontjának 7.
alpontjában szereplő dokumentumokat is. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban említett
Kbt. 69. § (11a) bekezdés második mondata azzal az eltéréssel irányadó jelen eljárásra, hogy az említett
bekezdésben szereplő esetben a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
- A Kbt. 81. § (7)-(10) bekezdése jelen eljárás során nem alkalmazandó.
- Ajánlatkérő jelen eljárása során alkalmazza a Kbt. 73. § (2) bekezdésében foglaltakat.
- Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont szerint akkor is eredménytelenné nyilvánítani
jelen közbeszerzési eljárás bármely részét, ha az adott rész tekintetében a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján
a bírálatba bevont ajánlattevők ajánlatain felül csak olyan ajánlatok érkeztek, melyek ajánlati árai
meghaladják az ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezetet.
14. A 4. rész tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti értékelési szempont indoklásaként
az ajánlatkérő azt hozza fel, hogy az ajánlatkérő igényeinek jelen felhívásba, illetve az Ajánlati
dokumentációban pontosan meghatározott szoftverek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem szolgálják, egyéb értékelési
szempont alkalmazása nem lehetséges.
15. Az eljárás (részajánlat) nyertese az az ajánlattevő, amely jelen felhívásban meghatározott értékelési
szempont alapján az adott rész tekintetében a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő
a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás (részajánlat) nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok
értékelése során az adott rész tekintetében a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelöli.
16. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A
szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó a (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
17. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
18. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
19. FAKSZ: Dr. Tóth Csaba (lajstromszám: 00473.).
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindegyik rész tekintetében
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásától
visszafelé számított három évben a közbeszerzés tárgyában teljesített referenciáinak ismertetése a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
– szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
– a szerződés tárgyának és mennyiségének ismertetése,
– a teljesítés kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a szerződés tárgya szerinti referencia alatt az alábbiakat érti:
- az I. rész tekintetében holter EKG készülék,
- a II. rész tekintetében ultrahang készülék,
- a III. rész tekintetében fizioterápiás kezelő eszköz,
- a IV. rész tekintetében medikai szoftver,
- az V. rész tekintetében számítógépes memória vagy hálózati adattároló
szállítása és/vagy értékesítése.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy
az alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan részletesnek kell lenniük,
hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló
dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell
benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem
rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül
- az I. rész tekintetében legalább 1 db holter EKG készülék,
- a II. rész tekintetében legalább 1 db ultrahang késszülék,
- a III. rész tekintetében legalább 1 db fizioterápiás kezelő eszköz,
- a IV. rész tekintetében legalább 1 db medikai szoftver
- a V. rész tekintetében legalább 1 db számítógépes memória és/vagy legalább 1 db hálózati adattároló
szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó referenciával.
[Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt
referencia-követelményt. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlattételi felhívás
feladását megelőző hat éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.
Ugyanaz a referencia több rész tekintetében is felhasználható.]
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak, illetve az
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként
csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az
ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
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:
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Mindegyik részajánlat tekintetében
Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt naptári naponként a nettó szerződéses ár 0,5%a, a késedelem 11. napjától naptári naponként a nettó szerződéses ár 1%-a. A késedelmi kötbér maximális
mértéke a nettó szerződéses ár 15%-a.
Amennyiben az ajánlattevő késedelme meghaladja a 30 naptári napot vagy a késedelmi kötbér mértéke
meghaladja a nettó szerződéses ár 15%-át, az ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó szerződéses ár 15%-a.
Jótállás [I-III. és V. rész tekintetében]: az ajánlatkérő által előírt jótállás mindegyik szállítandó termék
vonatkozásában 12 hónap, az e fölötti megajánlásokat az ajánlatkérő a II.2.5) pont szerint értékeli. [Az
I. rész tekintetében azon termékek felsorolását, melyeket az ajánlatkérő a többlet jótállásra vonatkozó
értékelési részszempontnál figyelembe vesz, a vonatkozó rész II.2.13) pontjában szerepelteti.]
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindegyik rész tekintetében az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő nem biztosít előleget az I. és a III. rész tekintetében. A II., IV-V. rész tekintetében az
ajánlatkérő a Kbt. 135. § (9) bekezdése szerint a teljes nettó szerződéses ár 30%-nak megfelelő előleget
biztosít.
A II., IV-V. rész tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az előleg-igénybevételi szándékáról és az
igényelt előleg mértékéről.
Amennyiben az ajánlattevő a II., IV-V. rész tekintetében a teljes nettó szerződéses ár 10%-nál nagyobb
mértékű előleget igényel, a teljes nettó szerződéses ár 10%-a és az igényelt előleg összege közötti
különbözet mértékére vonatkozó és az az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdés szerinti
előleg-visszafizetési biztosítékot kell az irányító hatóság rendelkezésére bocsátania, vagy választása szerint
nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben viszont el kell fogadnia, hogy vele szemben az irányító hatóság a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 134.4. pontját alkalmazza.
Mindegyik rész tekintetében a nyertes ajánlattevő (az esetleges előlegszámlán túl) csak végszámlát
nyújthat be az adott szerződésben foglaltak szerint. A II., IV-V. rész esetében az előleg ebből kerül
levonásra.
A végszámla kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésével
összhangban, az I. és III. rész tekintetében a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított
30 napos fizetési határidővel banki átutalás keretében történik, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben
meghatározott utófinanszírozás, a II., IV-V. rész tekintetében pedig 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben
meghatározott szállítói finanszírozás szerint, szintén 30 napos fizetési határidővel banki átutalás keretében
történik.
Az ajánlatkérő elfogadja, illetve feldolgozza a Kbt. 27/A. §-ban foglaltaknak megfelelő számlákat.
A teljesítésigazolás kiadására az adott szerződéstervezetben foglaltak az irányadók, továbbá a szerződés
teljesítésével kapcsolatban figyelembe veendő a Kbt. 135. § (6) bekezdése is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
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
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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: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2022/05/30 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat
kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A
bontásra egyébiránt a Kbt. 68. § az irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
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x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
részletes kifejtése a III.1.2) pontban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek
az EKR-ben.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
3. Az EKR használatához 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő
nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési
részszempontként értékel [Kbt. 66. § (5) bekezdés].
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése tekintetében.
6. 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.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt.
65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. [Amennyiben az ajánlattevő nem
kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodni, az
erről szóló nyilatkozat az ajánlat részeként csatolandó.]
8. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az adott rész
tekintetében az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, amely azt jelenti, hogy
az ajánlatkérő az adott rész tekintetében csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és a következő
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Amennyiben a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti
értékelés során bármely rész tekintetében több ajánlattevő ajánlata is a legkedvezőbbnek vagy következő
legkedvezőbbnek minősül (1-3. és az 5. rész tekintetében azonos pontszámot ér el, a IV. résznél azonos
ajánlati ár szerepel az ajánlatban), az ajánlatkérő annak kiválasztásánál, hogy mely legkedvezőbb vagy
következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében végzi el az ajánlat bírálatát 1-3. és
az 5. résznél, úgy jár el, hogy a legmagasabb súlyszámú értékelési részszempontra (ajánlati ár) nagyobb
értékelési pontszámot kapott ajánlatot választja ki bírálatra. Amennyiben a fenti módszer alapján sem
határozható meg a legkedvezőbb, illetőleg következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő az
1-3. és az 5. rész tekintetében, illetve a 4. rész tekintetében több ajánlat is azonos ajánlati árat tartalmaz, az
ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani e tekintetben.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően
biztosítja. Ha a hiánypótlás során az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás,
ajánlatkérő jogosult arra, hogy ne rendeljen el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (6) bekezdés].
10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát illetően jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
11. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és
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igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a
referenciákhoz kapcsolódnak.
12. Ajánlatkérő jelen eljárás során mindegyik rész tekintetében alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont
szerinti eredménytelenségi okot.
13. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. § (1) bekezdés alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok
által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra, mely önállóan kialakított eljárási
szabályok (a 8. pontban foglaltakon túl) a következők:
- Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a kiegészítő
tájékoztatást észszerű határidőn belül köteles megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az
ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapnál később nyújtja be valamely gazdasági szereplő,
az ajánlatkérő arra csak akkor válaszol, ha a válasz feltétlenül szükséges a megfelelő ajánlattételhez.
Folytatás a III.1.2) pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (10342/2022)
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: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15724306203
Postai cím: Deák Ferenc Tér 3.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bankó Ágnes
Telefon: +36 76513813
E-mail: banko.agnes@bacskiskun.hu
Fax: +36 76513801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bacskiskun.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) 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:
(PTS-326) ITVT-k kidolgozása (TOP-1.5.1)
Hivatkozási szám: EKR000282262022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

873

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90712400-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) készítése összesen 7 település vonatkozásában
1. rész: az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területéhez kapcsolódó 5 település számára 1-1 db ITVT
készítése
2. rész: az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területéhez kapcsolódó 2 település számára 1-1 db ITVT
készítése
A részletes feladatokat és az azokkal kapcsolatos követelményeket a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 21000000 (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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

874

Elnevezés: (1) ADUVIZIG területe
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90712400-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér
3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területéhez kapcsolódó 5 település számára 1-1 db (azaz
összesen 5 db) ITVT készítése.
Az érintett települések:
Ágasegyháza
Apostag
Harta
Nemesnádudvar
Bátmonostor
A tervezési feladatot minden településre vonatkozóan az OVF által kiadott követelményeknek
megfelelően kell végrehajtani az alábbiak szerint:
I. Adottságok, helyzetelemzés – Megalapozó tervfázis
1 A település helye a vízgyűjtőn (vízgyűjtő alatt itt a település szempontjából domináns vízfolyás vízgyűjtő
területét kell érteni kitekintéssel a területi vízgazdálkodásból adódó vízgyűjtő lehatárolásra VGT.)
1.1 A vízgyűjtő terület nagysága, domborzata
1.2 Meteorológiai adottságok
1.3 Földtani adottságok
1.4 A település vízviszonyait befolyásoló vízrendszer (vízgyűjtő) és működése
1.4.1 A fő vízfolyás jellemzői (hossz, esés, vízhozam, a meder jellege stb.)
1.4.2 A települést érintő mellékfolyások jellemzői
1.4.3 Állóvizek
1.4.4 Felszínalatti vizek jellemzői (hidrogeológia)
1.5 A település részvízgyűjtői (pl: Budapest esetében Rákos, Szilas, stb. patakok a város közigazgatási
területén kívül eső vízgyűjtő terület figyelembe vételével is).
2 Monitoring, adatbázisok
2.1 Hidrometeorológia
2.2 Törzshálózati felszíni (ideértve az aszály-monitoringot is)
2.3 Törzshálózati felszín alatti
2.4 Feltárandó a településen meglévő és működő egyéb a vízgazdálkodással összefüggő monitoring
rendszer)
3 A település vízkészletei és vízhasználatai
3.1 Felszíni víztestek/vízkészletek (mennyiség, minőség, célállapot, igénybevétel)
3.2 Felszín alatti víztestek/ vízkészletek (mennyiség, minőség, célállapot, kutak száma, jel-lege)
4 Települési (belterületi) vízgazdálkodás, víziközművek
4.1 Vízellátás
4.1.1 Vízbázis (jellege, kapacitása, vízbázisvédelem)
4.1.2 Vízellátás létesítményei
4.1.3 Termelési, fogyasztási adatok
4.1.4 A vízellátó művek állapota (fókuszban a település tulajdonában/vagyonkezelésében levő művekkel,
de kitérve a más – pl. a szolgáltató tulajdonában levő létesítményekre is)
4.2 Szennyvízelvezetés és tisztítás
4.2.1 Szennyvíz elvezető hálózat (műszaki kialakítás, elvezetési adatok stb.)
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4.2.2 Szennyvíztisztítás (kibocsátott paraméterek és viszonyuk a határértékekhez, a be-fogadó
terhelhetősége, VGT szerinti követelmények célállapota)
4.2.3 Szippantott szennyvíz kezelés
4.3 A szennyvízelvezetés és tisztítás létesítményeinek az állapota (mint 4.1.4-nél)
4.4 Csapadékvíz gazdálkodás, belterületi vízrendezés
4.4.1 Hálózat jellege, adatai
4.4.2 Belterületi csapadékvíz-tározás helyzete és lehetőségei
4.4.3 Elöntés-veszélyes területek,
4.4.4 Csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztési lehetőségei
4.5 Fürdő, hévíz- termálvíz-hasznosítás
4.6 Rekreációs vízfelületek
5 Területi (külterületi) vízgazdálkodás
5.1 Árvízmentesítés, árvízvédelem
5.1.1 Árvíz-veszélyeztetett (mértéke, korábbi jelentős árvizek, fenyegetett területrészek stb.)
5.1.2 Árvízvédelmi fő (állami) művek
5.1.3 Önkormányzati művek
5.2 Síkvidéki vízrendezés
5.2.1 Belvíz-veszélyeztetettség (részletezés, mint 5.1.1)
5.2.2 Belvízvédelmi fő (állami) művek
5.2.3 Önkormányzati művek, külterületi vízhálózat
5.3 Dombvidéki vízrendezés
5.3.1 Szélsőséges jelenségek a terület vízfolyásain
5.3.2 Állami vízfolyások
5.3.3 Önkormányzati vízfolyások, külterületi vízhálózat
5.3.4 Tározás
5.4 Mezőgazdasági vízgazdálkodás
5.4.1 Öntözés
5.4.2 Halastavak
5.4.3 Melioráció
5.4.4 Területi vízvisszatartás
5.5 Vizes élőhelyek és védelmük
5.6 Települési vízkárelhárítási terv
6 Intézmények, partnerség
6.1 Víziközmű szolgáltató (-ók)
6.2 Illetékes vízügyi igazgatási szerv
6.3 Vízügyi hatóság
6.4 Az önkormányzat feladatai és hatásköre
6.5 A településen belüli vízkárelhárítás szervezeti felépítése és felelősségi körök meghatározása
6.6 Civil szervezetek
II. Kihívások, hajtóerők, alkalmazkodási kényszerek – Stratégia alkotás
1 A társadalmi – gazdasági igények várható változásai
2 Klímaváltozás és klímaalkalmazkodás
2.1 A klímaváltozás hatásai
2.2 A területi klímaalkalmazkodás vízgazdálkodási vetületei (ideértve az aszálykezelést is)
3 Az országos, megyei és térségi tervek általi determináltság
3.1 Vízgazdálkodási területek
3.2 Ismert fejlesztési elképzelések
4 Települést érintő kapcsolódó vízgazdálkodással összefüggő tervek követelményeinek integrálása
4.1 A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv követelményei
4.2 Árvízkockázat kezelési Terv követelményei
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4.3 Nagyvízi mederkezelési Terv követelményei
III. Célok és azok beavatkozási területei – Program alkotás
1 Fejlesztési területek azonosítása (ideértve a működtetés fejlesztését is)
1.1 Víziközmű szakterület
1.2 Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás (ideértve a szürkevíz-gazdálkodást is)
1.3 Vízkárelhárítás (ideértve a nagyvízi mederkezelési tervvel érintett területek azonosítását és a rájuk
vonatkozó, hrsz –re lebontott követelményeket)
1.4 Rekreációs vízfelületekkel kapcsolatos célok és tennivalók (ideértve a társadalmi hozzáférés
biztosítását, a vízfelületek védelmét, komplex célú tározók stb.)
1.5 A külterületek vízviszonyaival kapcsolatos önkormányzati feladatok (a belterület és a külvizek, utak
menti vízvezető elemek, erózióvédelem
2 A megvalósítás eszközei
2.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek
2.2 Az integrált vízgazdálkodási terv megvalósításának szervezeti keretei
2.3 Településközi koordináció a közös vízgyűjtőn (mechanizmusok, együttműködési javas-latok)
2.4 A megvalósítást gátló konfliktusok, korlátok és kockázatok
2.5 Monitoring rendszer kialakítása
2.6 Indikatív forrásigény
3 A fejlesztési területek összefüggései a területfejlesztési és -rendezési tervben foglaltakkal
3.1 Az ITVT céljainak és tennivalóinak lebontása a településfejlesztési tervek és eszközök szakági
területeiben (környezetvédelem, katasztrófavédelem, tájképvédelem stb.)
3.2 Az ITVT által támasztott követelmények megjelenítése a szerkezeti tervben és a helyi építési
szabályzatban
4 Az ITVT megvalósításának a nyomon követése, módosításával kapcsolatos tartalmi és eljárási
követelmények – Záró rendelkezések
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. az M2.1. szakemberek többlet tapasztalata vízgazdálkodási tervezés területén
(további … hónap, összesen max. további 36 hónap, előny a több) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. nettó ajánlati összár (Ft, előny a kisebb) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.5.1-20-2020-00018
II.2.9) További információ:
1.) AT a jelen részben meghatározott teljes mennyiségre köteles ajánlatot tenni.
II.2.1)
Elnevezés: (2) ATIVIZIG területe
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
90712400-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér
3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területéhez kapcsolódó 2 település számára 1-1 db (azaz
összesen 2 db) ITVT készítése.
Az érintett települések:
Bócsa
Csólyospálos
A tervezési feladatot minden településre vonatkozóan az OVSZ által kiadott követelményeknek
megfelelően kell végrehajtani az alábbiak szerint:
I. Adottságok, helyzetelemzés – Megalapozó tervfázis
1 A település helye a vízgyűjtőn (vízgyűjtő alatt itt a település szempontjából domináns vízfolyás vízgyűjtő
területét kell érteni kitekintéssel a területi vízgazdálkodásból adódó vízgyűjtő lehatárolásra VGT.)
1.1 A vízgyűjtő terület nagysága, domborzata
1.2 Meteorológiai adottságok
1.3 Földtani adottságok
1.4 A település vízviszonyait befolyásoló vízrendszer (vízgyűjtő) és működése
1.4.1 A fő vízfolyás jellemzői (hossz, esés, vízhozam, a meder jellege stb.)
1.4.2 A települést érintő mellékfolyások jellemzői
1.4.3 Állóvizek
1.4.4 Felszínalatti vizek jellemzői (hidrogeológia)
1.5 A település részvízgyűjtői (pl: Budapest esetében Rákos, Szilas, stb. patakok a város közigazgatási
területén kívül eső vízgyűjtő terület figyelembe vételével is).
2 Monitoring, adatbázisok
2.1 Hidrometeorológia
2.2 Törzshálózati felszíni (ideértve az aszály-monitoringot is)
2.3 Törzshálózati felszín alatti
2.4 Feltárandó a településen meglévő és működő egyéb a vízgazdálkodással összefüggő monitoring
rendszer)
3 A település vízkészletei és vízhasználatai
3.1 Felszíni víztestek/vízkészletek (mennyiség, minőség, célállapot, igénybevétel)
3.2 Felszín alatti víztestek/ vízkészletek (mennyiség, minőség, célállapot, kutak száma, jel-lege)
4 Települési (belterületi) vízgazdálkodás, víziközművek
4.1 Vízellátás
4.1.1 Vízbázis (jellege, kapacitása, vízbázisvédelem)
4.1.2 Vízellátás létesítményei
4.1.3 Termelési, fogyasztási adatok
4.1.4 A vízellátó művek állapota (fókuszban a település tulajdonában/vagyonkezelésében levő művekkel,
de kitérve a más – pl. a szolgáltató tulajdonában levő létesítményekre is)
4.2 Szennyvízelvezetés és tisztítás
4.2.1 Szennyvíz elvezető hálózat (műszaki kialakítás, elvezetési adatok stb.)
4.2.2 Szennyvíztisztítás (kibocsátott paraméterek és viszonyuk a határértékekhez, a be-fogadó
terhelhetősége, VGT szerinti követelmények célállapota)
4.2.3 Szippantott szennyvíz kezelés
4.3 A szennyvízelvezetés és tisztítás létesítményeinek az állapota (mint 4.1.4-nél)
4.4 Csapadékvíz gazdálkodás, belterületi vízrendezés
4.4.1 Hálózat jellege, adatai
4.4.2 Belterületi csapadékvíz-tározás helyzete és lehetőségei
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4.4.3 Elöntés-veszélyes területek,
4.4.4 Csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztési lehetőségei
4.5 Fürdő, hévíz- termálvíz-hasznosítás
4.6 Rekreációs vízfelületek
5 Területi (külterületi) vízgazdálkodás
5.1 Árvízmentesítés, árvízvédelem
5.1.1 Árvíz-veszélyeztetett (mértéke, korábbi jelentős árvizek, fenyegetett területrészek stb.)
5.1.2 Árvízvédelmi fő (állami) művek
5.1.3 Önkormányzati művek
5.2 Síkvidéki vízrendezés
5.2.1 Belvíz-veszélyeztetettség (részletezés, mint 5.1.1)
5.2.2 Belvízvédelmi fő (állami) művek
5.2.3 Önkormányzati művek, külterületi vízhálózat
5.3 Dombvidéki vízrendezés
5.3.1 Szélsőséges jelenségek a terület vízfolyásain
5.3.2 Állami vízfolyások
5.3.3 Önkormányzati vízfolyások, külterületi vízhálózat
5.3.4 Tározás
5.4 Mezőgazdasági vízgazdálkodás
5.4.1 Öntözés
5.4.2 Halastavak
5.4.3 Melioráció
5.4.4 Területi vízvisszatartás
5.5 Vizes élőhelyek és védelmük
5.6 Települési vízkárelhárítási terv
6 Intézmények, partnerség
6.1 Víziközmű szolgáltató (-ók)
6.2 Illetékes vízügyi igazgatási szerv
6.3 Vízügyi hatóság
6.4 Az önkormányzat feladatai és hatásköre
6.5 A településen belüli vízkárelhárítás szervezeti felépítése és felelősségi körök meghatározása
6.6 Civil szervezetek
II. Kihívások, hajtóerők, alkalmazkodási kényszerek – Stratégia alkotás
1 A társadalmi – gazdasági igények várható változásai
2 Klímaváltozás és klímaalkalmazkodás
2.1 A klímaváltozás hatásai
2.2 A területi klímaalkalmazkodás vízgazdálkodási vetületei (ideértve az aszálykezelést is)
3 Az országos, megyei és térségi tervek általi determináltság
3.1 Vízgazdálkodási területek
3.2 Ismert fejlesztési elképzelések
4 Települést érintő kapcsolódó vízgazdálkodással összefüggő tervek követelményeinek integrálása
4.1 A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv követelményei
4.2 Árvízkockázat kezelési Terv követelményei
4.3 Nagyvízi mederkezelési Terv követelményei
III. Célok és azok beavatkozási területei – Program alkotás
1 Fejlesztési területek azonosítása (ideértve a működtetés fejlesztését is)
1.1 Víziközmű szakterület
1.2 Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás (ideértve a szürkevíz-gazdálkodást is)
1.3 Vízkárelhárítás (ideértve a nagyvízi mederkezelési tervvel érintett területek azonosítását és a rájuk
vonatkozó, hrsz –re lebontott követelményeket)
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1.4 Rekreációs vízfelületekkel kapcsolatos célok és tennivalók (ideértve a társadalmi hozzáférés
biztosítását, a vízfelületek védelmét, komplex célú tározók stb.)
1.5 A külterületek vízviszonyaival kapcsolatos önkormányzati feladatok (a belterület és a külvizek, utak
menti vízvezető elemek, erózióvédelem
2 A megvalósítás eszközei
2.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek
2.2 Az integrált vízgazdálkodási terv megvalósításának szervezeti keretei
2.3 Településközi koordináció a közös vízgyűjtőn (mechanizmusok, együttműködési javas-latok)
2.4 A megvalósítást gátló konfliktusok, korlátok és kockázatok
2.5 Monitoring rendszer kialakítása
2.6 Indikatív forrásigény
3 A fejlesztési területek összefüggései a területfejlesztési és -rendezési tervben foglaltakkal
3.1 Az ITVT céljainak és tennivalóinak lebontása a településfejlesztési tervek és eszközök szakági
területeiben (környezetvédelem, katasztrófavédelem, tájképvédelem stb.)
3.2 Az ITVT által támasztott követelmények megjelenítése a szerkezeti tervben és a helyi építési
szabályzatban
4 Az ITVT megvalósításának a nyomon követése, módosításával kapcsolatos tartalmi és eljárási
követelmények – Záró rendelkezések
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. az M2.3. szakember többlet tapasztalata vízgazdálkodási tervezés területén
(további … hónap, összesen max. további 36 hónap, előny a több) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. nettó ajánlati összár (Ft, előny a kisebb) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.5.1-20-2020-00018
II.2.9) További információ:
1.) AT a jelen részben meghatározott teljes mennyiségre köteles ajánlatot tenni.
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:
06159 / 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: PTS-326 1. rész Rész száma: 1 Elnevezés: (1) ADUVIZIG területe
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: 2022/05/17 (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: Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13628084206
Postai cím: Közép Fasor 78. I/4.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
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Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@folyammernoki.hu
Telefon: +36 62644783
Internetcím(ek): (URL) www.folyammernoki.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13628084206
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: 15000000
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):
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V.2.10)
V.2.11)

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: Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13628084206
Postai cím: Közép Fasor 78. I/4.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13628084206
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: PTS-326 2. rész Rész száma: 2 Elnevezés: (2) ATIVIZIG területe
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: 2022/05/17 (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: Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13628084206
Postai cím: Közép Fasor 78. I/4.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@folyammernoki.hu
Telefon: +36 62644783
Internetcím(ek): (URL) www.folyammernoki.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13628084206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
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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: 6000000
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
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
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Hivatalos név: Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13628084206
Postai cím: Közép Fasor 78. I/4.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13628084206
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:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (9910/2022)
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: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: 15837501205
Postai cím: Szentpéteri Kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügy
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:
CADD kazetták és szerelékeinek beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR001760202021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
21-7002-24DE CADD Reserv Casette 100 ml 4152 darab / 12 hó
21-7308-24DE CADD Reserv Casette 250 ml 412 darab / 12 hó
21-7061-24DE Szerelék 45’’, 1,4 ml 5303 darab / 12 hó
21-2171-25 CADD LEGACY TÁSKA NAGY 250 ml 3 darab/ 12 hó
21-2170-64DE EH. PUMPATARTÓZSÁK 50/100 ml 5 darab/ 12 hó
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 16983545 (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: CADD kazetták és szerelékeinek beszerzése 2022
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33000000-0

További tárgyak:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház, Logisztikai Központ; 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
21-7002-24DE CADD Reserv Casette 100 ml 4152 darab / 12 hó
21-7308-24DE CADD Reserv Casette 250 ml 412 darab / 12 hó
21-7061-24DE Szerelék 45’’, 1,4 ml 5303 darab / 12 hó
21-2171-25 CADD LEGACY TÁSKA NAGY 250 ml 3 darab/ 12 hó
21-2170-64DE EH. PUMPATARTÓZSÁK 50/100 ml 5 darab/ 12 hó
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (előny a kisebb) (Ft) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az egészségügyi tevékenység jellegéből adódóan az ellátott betegszám nagysága,
összetétele és a finanszírozási körülmények változása esetén beavatkozásszám módosulása lehetséges.
Az Intézet az esetleges módosítás miatt a volumenváltozás (mennyiségi eltérés) jogát +30% mértékig
fenntartja.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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
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x 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:
Jelen közbeszerzési eljárás fajtája hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Kbt. 98 § (2) bekezdés c) pontjára
hivatkozva: a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag
egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg a szerződés.
Erre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel felhívta a ReplantMed
Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t, mint a CADD-Legacy infúziós pumpák és azok
fogyóeszközeinek kizárólagos forgalmazóját ajánlattételre, mivel kizárólag a ReplantMed Kft-vel köthető
meg a fogyóeszközök szállításának vonatkozásában a szerződés.
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:
08519 / 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: CADD kazetták és szerelékeinek 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: 2022/05/10 (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: ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 24662064243
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Postai cím: Nándorfejérvári Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@replantmed.hu
Telefon: +36 13749080
Internetcím(ek): (URL) www.replant.hu
Fax: +36 12693274
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24662064243
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: 16983545
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:
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V.2.10)
V.2.11)
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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: ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 24662064243
Postai cím: Nándorfejérvári Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24662064243
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:
2022/03/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10185/2022)
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 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): www.bkv.hu/beszerzesek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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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
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Fűtőkészülékek beszerzése autóbuszokhoz
Hivatkozási szám: EKR001571712021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

893

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34320000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mennyiség: 204 db/36 hónap az alábbiak szerint részletezve:
1. rész: Fűtőkészülékek beszerzése autóbuszokhoz
Mennyiség: 198 db/36 hónap (66 db/12 hónap);
2. rész: Fűtőkészülékek beszerzése elektromos autóbuszokhoz
Mennyiség: 6 db/36 hónap (2 db/12 hónap)
A részletezést a közbeszerzési útmutató 1. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) 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. A megkötésre kerülő
szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 69650100 (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: Fűtőkészülékek beszerzése autóbuszokhoz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34320000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A BKV Zrt. budapesti telephelyei a műszaki leírásban és a
szerződéstervezetben részletezettek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fűtőkészülékek beszerzése autóbuszokhoz (M3 kategóriájú járművekhez) adásvételi keretszerződés
keretében.
Mennyiség: 198 db/36 hónap (66 db/12 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 cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• a teljesítést a megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanapos határidővel vállalja;
• az ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
• az ajánlati felhívásban, közbeszerzési útmutatóban és annak valamennyi mellékletében, a
szerződéstervezetben, valamint az ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben,
kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul veszi és elfogadja;
• a szerződés megkötésére és a teljesítésére vállalkozik az ajánlatában megadott ellenszolgáltatás
ellenében;
• az általa megajánlott termékek műszaki és minőségi paraméterei megfelelnek az engedély kiadására
vonatkozó ENSZ-EGB előírásban meghatározottaknak;
• az általa megajánlott termékeket a meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a
szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatában megajánlott tételeket szállítja;
• az általa megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a
járműgyártó logója/megnevezése szerepelni fog;
• az általa megajánlott járműgyártói terméket a szerződés teljes időtartama alatt eredeti gyártói
csomagolásban szállítja;
• az általa vállalt jótállási idő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül, és a
jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja;
• a termékek beszállítását, jótállás érvényesítése esetén elszállítását, valamint a javított vagy cserélt termék
visszaszállítását az ajánlatkérő részére biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
• az általa megajánlott termékek tartalmazzák a beépítéshez és az üzemeltetéshez szükséges valamennyi
alkatrészt (ideértve, de nem kizárólagosan: egy db rászerelt keringető szivattyút, egy db rászerelt
üzemanyagszűrőt, egy db rászerelt üzemanyag elzáró csapot, egy db hozzáadott kiegészítő kipufogógáz
elvezető csövet, egy db hozzáadott időzítővel ellátott vezetőtéri kezelőelemet);
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• az általa megajánlott termék gyártója által biztosított, beépítéséhez és az üzemeltetéshez szükséges
csatlakozó elemeket, tartozékokat ajánlatkérő részére szállításkor díjmentesen átadja;
• az általa 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:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
- amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési
visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja,
a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
• az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat
(www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és
teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban
eljáró egyéb személyekkel is ismertette;
• az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e;
• kisadózó vállalkozónak minősül-e.
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány
kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Járműgyártói / Első beépítésű termék megajánlása 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati összár (Ft/12 hónap ÁFA nélkül) / 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:
II.2.1)
Elnevezés: Fűtőkészülékek beszerzése elektromos autóbuszokhoz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34320000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A BKV Zrt. budapesti telephelyei a műszaki leírásban és a
szerződéstervezetben részletezettek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fűtőkészülékek beszerzése elektromos autóbuszokhoz (M3 kategóriájú járművekhez) adásvételi
keretszerződés keretében.
Mennyiség: 6 db/36 hónap (2 db/12 hónap)
A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún.
tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében,
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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 cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• a teljesítést a megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanapos határidővel vállalja;
• az ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
• az ajánlati felhívásban, közbeszerzési útmutatóban és annak valamennyi mellékletében, a
szerződéstervezetben, valamint az ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben,
kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul veszi és elfogadja;
• a szerződés megkötésére és a teljesítésére vállalkozik az ajánlatában megadott ellenszolgáltatás
ellenében;
• az általa megajánlott termékek műszaki és minőségi paraméterei megfelelnek az engedély kiadására
vonatkozó ENSZ-EGB előírásban meghatározottaknak;
• az általa megajánlott termékeket a meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a
szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatában megajánlott tételeket szállítja;
• az általa megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a
járműgyártó logója/megnevezése szerepelni fog;
• az általa megajánlott járműgyártói terméket a szerződés teljes időtartama alatt eredeti gyártói
csomagolásban szállítja;
• az általa vállalt jótállási idő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül, és a
jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja;
• a termékek beszállítását, jótállás érvényesítése esetén elszállítását, valamint a javított vagy cserélt termék
visszaszállítását az ajánlatkérő részére biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
• az általa megajánlott termék gyártója által biztosított, beépítéséhez és az üzemeltetéshez szükséges
csatlakozó elemeket, tartozékokat ajánlatkérő részére szállításkor díjmentesen átadja;
• az általa 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:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
- amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési
visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja,
a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
• az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat
(www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és
teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban
eljáró egyéb személyekkel is ismertette;
• az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e;
• kisadózó vállalkozónak minősül-e.
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány
kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Járműgyártói / Első beépítésű termék megajánlása 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati összár (Ft/12 hónap ÁFA nélkül) / Súlyszám: 80
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Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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:
24451 / 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: BKV Zrt. T-247/21/1. Rész száma: 1 Elnevezés: Fűtőkészülékek beszerzése autóbuszokhoz
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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: 2022/05/11 (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: Webasto Fahrzeugtechnik Gesellschaft m.b.H. Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám: 27532485241
Postai cím: Szent László Út 73. Szt. László út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
E-mail: info.hu@webasto.com
Telefon: +36 203657990
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27532485241
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: 66320100
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: Fűtőkészülékek szállítása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: PRIM-VOL TRADE Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12534773209
Postai cím: Ozmán utca 3
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12534773209
Hivatalos név: Webasto Fahrzeugtechnik Gesellschaft m.b.H. Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám: 27532485241
Postai cím: Szent László Út 73. Szt. László út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27532485241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: BKV Zrt. T-247/21/2. Rész száma: 2 Elnevezés: Fűtőkészülékek beszerzése elektromos
autóbuszokhoz
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: 2022/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PRIM-VOL TRADE Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12534773209
Postai cím: Ozmán utca 3
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@primvol.hu
Telefon: +36 209321165
Internetcím(ek): (URL) www.primvol.hu
Fax: +36 52536644
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12534773209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3330000
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
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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: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x 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: PRIM-VOL TRADE Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12534773209
Postai cím: Ozmán utca 3
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12534773209
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
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Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az 1. részben nyertes ajánlattevő (Webasto Fahrzeugtechnik Gesellschaft m.b.H. Magyarországi
Fióktelepe) adószáma: 27532485-2-41
A 2. részben nyertes ajánlattevő (PRIM-VOL TRADE Kft.) adószáma: 12534773-2-09
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1.rész:
Webasto Fahrzeugtechnik Gesellschaft m.b.H. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1135 Budapest, Szent
László út 73., adószám: 27532485-2-41)
PRIM-VOL TRADE Kft. (4030 Debrecen, Ozmán u. 3., adószám: 12534773-2-09)
2.rész:
PRIM-VOL TRADE Kft. (4030 Debrecen, Ozmán u. 3., adószám: 12534773-2-09)
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
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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Concerto Akadémia Nonprofit Kft (7219/2022)
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: Concerto Akadémia Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: 18312777243
Postai cím: Páva Utca 10-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Erika
Telefon: +36 12155770
E-mail: kovacs.erika@concertobudapest.hu
Fax: +36 12155462
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.concertobudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

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:
Könyvelési feladatok elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000686482021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

904

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79200000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. könyvelési feladatainak elvégzése, egyszerűsített éves beszámoló
összeállítása
A Társaság bemutatása, háttér-információk:
A Társaság a Magyar Állam 100 %-os tulajdonában álló nonprofit, közhasznú jogállású gazdasági társaság.
Fő tevékenysége: előadó-művészet, a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar fenntartója (nyilvántartott
előadó-művészeti szervezet).
A feladat részletes ismertetése:
Általános feladatok:
- az analitikus és főkönyvi számviteli nyilvántartások és az ebből származó nyilatkozattételi kötelezettségek
folyamatos vezetése, teljesítése;
- az adózással kapcsolatos jogszabályokban előírt adat-bejelentési kötelezettségek teljesítése;
- az előírt adóbevallások határidőre történő elkészítése és annak elektronikus úton történő továbbítása a
hatóságok részére;
- időszakonkénti információs anyagok biztosítása releváns jogszabály-változás hatálybalépését megelőző
legalább 30 nappal (amennyiben ez objektív módon lehetséges), a jogszabályi változások azon köréről,
amelyek a Társaság gazdasági döntéshozatalát jelentős mértékben érinthetik;
- a Társaság tulajdonosa számára évközi adatszolgáltatás, beszámoló készítés; a Társaság által elvárt
adattartalmú, közhasznúsági jelentésnek megfelelő adatokat is tartalmazó kontrolling adatszolgáltatás
minden negyedévet követő hónap 25. napjáig; a Társaság fenntartója (EMMI) által kért eseti évközi
adatszolgáltatások;
- az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elkészítése és ahhoz kapcsolódó adóbevallások, illetve
egyéb adatszolgáltatások (az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés adatainak a Társaság
fenntartója (EMMI) által elvárt formátumban és kiegészítő információkkal ellátva történő adatszolgáltatás),
nyilatkozatok előállítása;
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- a Társaság adóhatósági eljárásokban való képviselete.
A teljesítési időszakban kb. évi 1.000 db szállítói számla könyvelése várható.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a jegy- és bérletbevétel elszámolása (jegyértékesítési rendszer
szolgáltatója: InterTicket Kft.).
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a szerződéstervezet és a közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14700000 (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: Könyvelési feladatok elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79200000-6

További tárgyak:
79211100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1094 Budapest, Páva utca 10-12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. könyvelési feladatainak elvégzése, egyszerűsített éves beszámoló
összeállítása
A Társaság bemutatása, háttér-információk:
A Társaság a Magyar Állam 100 %-os tulajdonában álló nonprofit, közhasznú jogállású gazdasági társaság.
Fő tevékenysége: előadó-művészet, a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar fenntartója (nyilvántartott
előadó-művészeti szervezet).
A feladat részletes ismertetése:
Általános feladatok:
- az analitikus és főkönyvi számviteli nyilvántartások és az ebből származó nyilatkozattételi kötelezettségek
folyamatos vezetése, teljesítése;
- az adózással kapcsolatos jogszabályokban előírt adat-bejelentési kötelezettségek teljesítése;
- az előírt adóbevallások határidőre történő elkészítése és annak elektronikus úton történő továbbítása a
hatóságok részére;
- időszakonkénti információs anyagok biztosítása releváns jogszabály-változás hatálybalépését megelőző
legalább 30 nappal (amennyiben ez objektív módon lehetséges), a jogszabályi változások azon köréről,
amelyek a Társaság gazdasági döntéshozatalát jelentős mértékben érinthetik;
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- a Társaság tulajdonosa számára évközi adatszolgáltatás, beszámoló készítés; a Társaság által elvárt
adattartalmú, közhasznúsági jelentésnek megfelelő adatokat is tartalmazó kontrolling adatszolgáltatás
minden negyedévet követő hónap 25. napjáig; a Társaság fenntartója (EMMI) által kért eseti évközi
adatszolgáltatások;
- az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elkészítése és ahhoz kapcsolódó adóbevallások, illetve
egyéb adatszolgáltatások (az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés adatainak a Társaság
fenntartója (EMMI) által elvárt formátumban és kiegészítő információkkal ellátva történő adatszolgáltatás),
nyilatkozatok előállítása;
- a Társaság adóhatósági eljárásokban való képviselete.
A teljesítési időszakban kb. évi 1.000 db szállítói számla könyvelése várható.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a jegy- és bérletbevétel elszámolása (jegyértékesítési rendszer
szolgáltatója: InterTicket Kft.).
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a szerződéstervezet és a közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2.1. alk. köv. szerinti szakember alk. követelményben előírt szakmai
tapaszt. feletti, 100%-ban állami tul. társaság részére telj. könyvelési tevékenységben szerzett szakmai
többlettapasztalata (hó) 10
2 Az M/2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményben előírt szakmai
tapasztalat feletti, adószakértői vagy adótanácsadói szakmai többlettapasztalata (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Havi átalánydíj (nettó Ft/hó) / 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:
II.2.5) pont folytatása/kiegészítése:
Az M/2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményben előírt szakmai
tapasztalat feletti, 100 %-ban állami tulajdonú társaság részére teljesített könyvelési tevékenységben
szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, ajánlati elem
értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje: 24 hónap)
Az M/2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményben előírt szakmai
tapasztalat feletti, adószakértői vagy adótanácsadói szakmai többlettapasztalata (hónap) (ajánlati elem
minimum értéke: 0 hónap, ajánlati elem értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje: 24
hónap)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
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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:
12034 / 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: Könyvelési feladatok elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/04/01 (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
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Csöngedi és Társa Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12000090241
Postai cím: Szél Utca 17
Város: Budapest III.
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: csongedi.katalin@csongediestsa.hu
Telefon: +36 302771337
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12000090241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14700000
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:
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Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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: Company Care Solutions Kft
Nemzeti azonosítószám: 12327876213
Postai cím: Budakeszi Utca 29
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12327876213
Hivatalos név: Csöngedi és Társa Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12000090241
Postai cím: Szél Utca 17
Város: Budapest III.
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12000090241
Hivatalos név: Várady Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13773108202
Postai cím: Középdeindol Köz 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773108202
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
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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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányza (9873/2022)
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: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás
Nemzeti azonosítószám: 15589363219
Postai cím: Házgyári Út 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas László
Telefon: +36 202211010
E-mail: farkas.laszlo@tep.hu
Fax: +36 88400504
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tep.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: Önkormányzati társulás
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
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Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Hulladékgazdálkodás
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:
Doppstadt előaprító hajtó- és bolygómű cseréje
Hivatkozási szám: EKR000492562022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39713300-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Társulás a KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosítószámú „Az Észak-Balatoni Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése” című projekt keretében fejlesztette tovább az
ISPA/KA támogatással létrehozott új, korszerű hulladékgazdálkodási rendszert. A KEOP projekt része
volt a királyszentistváni technológiai sor helyreállítása és fejlesztése. Ennek keretében került telepítésre
2013-ban a Doppstadt DW2560 E előaprító. A technológiai sor egyik legsérülékenyebb és legnagyobb
igénybevételnek kitett része az aprítógép, mindemellett a technológiai sor legfontosabb eleme.
Az eszköz feladata és főbb műszaki paraméterei:
Doppstadt DW2560 E előaprító
Feladata: a hulladékkezelőbe beérkező kommunális, és egyéb hulladék aprítására ahhoz, hogy az aprított
hulladék a technológiai sorra feladható legyen.
A telepített előaprító egytengelyes elektromos meghajtású, lassújáratú, a rotor fordulata
frekvenciaváltóval szabályozható. Az aprítógép óránként 25 tonna települési szilárd hulladék
aprítására alkalmas úgy, hogy a kijövő apríték maximális mérete 300 mm. Beépített egyenáramú motor
motorteljesítménye 315 kW, fordulatszáma 7-28 1/min. A hulladék aprítását 17 db gyorsan cserélhető,
erősített kivitelű kés és 18 db gyorsan cserélhető, erősített kivitelű ellen kés végzi.
Elvégzendő feladat:
Az aprítógép gyakori meghibásodása, a főalkatrészek elhasználódott, kopott állapota az eszközök
főalkatrészeinek cseréjét teszik szükségessé, az alábbiaknak megfelelően:
• Az előaprító hajtó és bolygómű komplett cseréje.
A fentiek alapján a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az árazatlan költségvetésekben megadott
alkatrészek beszerzése, az alkatrészek leszállítása és cseréje.
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Az előaprítóhoz beszerzendő alkatrészek cikkszámmal ellátott listáját az árazatlan költségvetés
tartalmazza.
Szállítási hely: Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ - 8195 Királyszentistván külterület hrsz 017/20.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazatlan költségvetésben szereplő konkrét,
meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.
Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást,
abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentációban
előírtaknak.
A műszaki egyenértékűség igazolása az Ajánlattevő feladata. A műszaki egyenértékűséget, az egyes
anyagok vonatkozásában, teljesítménynyilatkozattal (amennyiben kiváltásra kerül egy-egy anyagtípus)
kell igazolni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 41433137 (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: Doppstadt előaprító hajtó- és bolygómű cseréje
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39713300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ - 8195 Királyszentistván
külterület hrsz 017/20
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Társulás a KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosítószámú „Az Észak-Balatoni Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése” című projekt keretében fejlesztette tovább az
ISPA/KA támogatással létrehozott új, korszerű hulladékgazdálkodási rendszert. A KEOP projekt része
volt a királyszentistváni technológiai sor helyreállítása és fejlesztése. Ennek keretében került telepítésre
2013-ban a Doppstadt DW2560 E előaprító. A technológiai sor egyik legsérülékenyebb és legnagyobb
igénybevételnek kitett része az aprítógép, mindemellett a technológiai sor legfontosabb eleme.
Az eszköz feladata és főbb műszaki paraméterei:
Doppstadt DW2560 E előaprító
Feladata: a hulladékkezelőbe beérkező kommunális, és egyéb hulladék aprítására ahhoz, hogy az aprított
hulladék a technológiai sorra feladható legyen.
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A telepített előaprító egytengelyes elektromos meghajtású, lassújáratú, a rotor fordulata
frekvenciaváltóval szabályozható. Az aprítógép óránként 25 tonna települési szilárd hulladék
aprítására alkalmas úgy, hogy a kijövő apríték maximális mérete 300 mm. Beépített egyenáramú motor
motorteljesítménye 315 kW, fordulatszáma 7-28 1/min. A hulladék aprítását 17 db gyorsan cserélhető,
erősített kivitelű kés és 18 db gyorsan cserélhető, erősített kivitelű ellen kés végzi.
Elvégzendő feladat:
Az aprítógép gyakori meghibásodása, a főalkatrészek elhasználódott, kopott állapota az eszközök
főalkatrészeinek cseréjét teszik szükségessé, az alábbiaknak megfelelően:
• Az előaprító hajtó és bolygómű komplett cseréje: a bolygómű teljesítménye 380 kW; a bemeneti tengely
átmérője 80 mm
A fentiek alapján a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az árazatlan költségvetésekben megadott
alkatrészek beszerzése, az alkatrészek leszállítása és cseréje.
Az előaprítóhoz beszerzendő alkatrészek cikkszámmal ellátott listáját az árazatlan költségvetés
tartalmazza.
Szállítási hely: Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ - 8195 Királyszentistván külterület hrsz 017/20.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazatlan költségvetésben szereplő konkrét,
meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.
Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást,
abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentációban
előírtaknak.
A műszaki egyenértékűség igazolása az Ajánlattevő feladata. A műszaki egyenértékűséget, az egyes
anyagok vonatkozásában, teljesítménynyilatkozattal (amennyiben kiváltásra kerül egy-egy anyagtípus)
kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 0 hónap
- max. 24 hónap) 10
2 Jótállási időszak alatt, hibabejelentés esetén a kötelező kiszállási időn belüli előteljesítés mértéke az
ajánlatkérő által előírt 72 órához képest (0 óra és 48 óra között, előny a nagyobb) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár – (ÁFA nélkül, HUF-ban): / 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:
II.2.5) pont kiegészítése: Az ajánlati árakat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan
költségvetés kitöltésével kell meghatározni, amelyet cégszerűen aláírva, pdf és Excel formátumban fel kell
tölteni az EKR rendszerbe.
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
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:
07177 / 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: Doppstadt előaprító hajtó- és bolygómű cseréje
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
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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: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BITUMASTER Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12513688213
Postai cím: Tormásrét Utca 6.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: info@bitumaster.hu
Telefon: +36 205726092
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12513688213
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: 41433137
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: BITUMASTER Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12513688213
Postai cím: Tormásrét Utca 6.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12513688213
Hivatalos név: Avermann-Horváth Gépgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11233390214
Postai cím: Drávapart Utca 2
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11233390214
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
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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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

919

Fülöpszállás Községi Önkormányzat (10290/2022)
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: Fülöpszállás Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15724856203
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2
Város: Fülöpszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon László
Telefon: +36 78435322
E-mail: simonlaszlo@fulopszallas.hu
Fax: +36 78435079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://fulopszallas.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:
Két csoportos bölcsőde építése Fülöpszálláson
Hivatkozási szám: EKR000164142022
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:
Új, két csoportos bölcsőde építése Fülöpszálláson a TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049 projekt keretén belül az
alábbiak szerint:
Összesen 365,29 m2 alapterületű, 2 db, egyenként 12 gyermek befogadására alkalmas csoportszobával
rendelkező bölcsőde építése kiszolgáló helyiségekkel, komplett gépészettel, klimatizálással, fűtési
rendszerrel, tálaló konyhával, elektromos hálózatokkal, szerelvényekkel , az épület tetőszerkezetére szerelt
napelemes rendszerrel, kerítésekkel, fedett terasszal, térburkolatokkal, mozgáskorlátozott és normál szgk.
parkolókkal.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, tervek
és árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 141799049 (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
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II.2.1)

Elnevezés: Két csoportos bölcsőde építése Fülöpszálláson
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45215200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6085 Fülöpszállás, József A. u. 3. hrsz.: 499
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új, két csoportos bölcsőde építése Fülöpszálláson a TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049 projekt keretén belül az
alábbiak szerint:
Összesen 365,29 m2 alapterületű, 2 db, egyenként 12 gyermek befogadására alkalmas csoportszobával
rendelkező bölcsőde építése kiszolgáló helyiségekkel, komplett gépészettel, klimatizálással, fűtési
rendszerrel, tálaló konyhával, elektromos hálózatokkal, szerelvényekkel , az épület tetőszerkezetére szerelt
napelemes rendszerrel, kerítésekkel, fedett terasszal, térburkolatokkal, mozgáskorlátozott és normál szgk.
parkolókkal.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, tervek
és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap) 15
2 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő; min. 1 fő) 5
3 A szerződés teljesítésébe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata
(hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049
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)
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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:
02907 / 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: 630/2022 Rész száma: Elnevezés: Két csoportos bölcsőde építése Fülöpszálláson
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: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
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: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Schlosser-Bau Építőipari, Beruházó- és Kereskedelmi Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 14868623206
Postai cím: Vöröskereszt Utca 14
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: schlosserbau@gmail.com
Telefon: +36 209688708
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14868623206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 119232091
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 141799049
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:
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V.2.10)
V.2.11)

Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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: Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12974760203
Postai cím: Kiskőrösi Út 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12974760203
Hivatalos név: WBSZ Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27920633242
Postai cím: Dobozi Utca 41. B lph. 2.em.2.ajtó
Város: Budapest, VIII. Kerület
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1086
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27920633242
Hivatalos név: BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12448023203
Postai cím: Mindszenti Körút 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448023203
Hivatalos név: PELAPROJECT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26696353213
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26696353213
Hivatalos név: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13939683242
Postai cím: Cziráki Utca 26-32. 1.em.82,84
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

924
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Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683242
Hivatalos név: "New Generation Technologies" Rendszerfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12870941243
Postai cím: Duna Utca 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12870941243
Hivatalos név: Schlosser-Bau Építőipari, Beruházó- és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14868623206
Postai cím: Vöröskereszt Utca 14
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14868623206
Hivatalos név: Sizsobau Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23388590207
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 29.
Város: Mezőfalva
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2422
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23388590207
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:
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2022/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Hatvani Tankerületi Központ (10248/2022)
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: Hatvani Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835152210
Postai cím: Radnóti Tér 2
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton Sándor
Telefon: +36 204309519
E-mail: balogh.marton.sandor@gmail.com
Fax: +36 99999244
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/hatvan
A felhasználói oldal címe (URL): https://kk.gov.hu/hatvan
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:
Kocsis Albert Zeneiskola felújítása
Hivatkozási szám: EKR000414472022
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:
A Kocsis Albert Zeneiskola épületén tervezett beruházást három fő részre oszthatjuk:
Bontások:
Az „L” alakú épület utcai traktusa tartószerkezeti szempontból állékony, ezért megtartásra kerül; a hátsó
egykori istálló traktus elbontásra kerül. Az elbontandó épületrész vályog és téglafalakkal rendelkezik
vegyesen, azonban alapozása hiányos, illetve teljes egészében hiányzik. Ezen bontásra ítélt traktus közel
160 m2.
Továbbá az udvaron található egy már használaton kívüli gázolajtároló, mely szintén elbontásra kerül.
Meglévő megmaradó épületrész felújítása, átalakítása:
Az utcai épülettraktus megtartásra kerül. Külső energetikai felújítása tervezett: nyílászárócsere,
padlásfödém hőszigetelés, homlokzati hőszigetelés.
A megmaradó épületrészben található mosdóblokkok átalakítása tervezett, gépészeti és használati
szempontból egy csoportba rendezetten. Továbbá szükséges akadálymentes mosdó kialakítása is.
A megmaradó épületben az alábbi funkciók kapnak helyet:
- titkárság
- igazgatói iroda
- igazgatóhelyettesi iroda
- tanári helyiség teakonyhával (volt szolfézsterem)
- meglévő, megmaradó 4 db 1+1 fős tanterem (egyéni terem)
- mosdóblokk
Új építés:
Az elbontott épületrész helyére új épületrész tervezett, melynek belső közlekedési kapcsolatot kell
kialakítania a meglévő épületrésszel.
Az új épületrészben az alábbi funkciók kerülnek elhelyezésre:
- hangversenyterem színpaddal, öltözővel

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

929

- 2 db szolfézsterem (2x16 fő)
- közlekedő kialakítása lépcsőházzal, mely egy második ütemben elkészülő tetőtérbeépítés megközelítését
szolgálja
A tetőtér beépítése tervezett. A tetőtérbe további egyéni termek kerülnének kialakításra.
MEGLÉVŐ-MEGMARADÓ UTCAI SZÁRNY
FÖLDSZINT (m2)
F.01 Közlekedő 39,88
F.02 Titkárság 7,03
F.03 Ig. iroda 15,58
F.04 Egyéni terem 14,12
F.05 Egyéni terem 8,94
F.06 Egyéni terem 10,94
F.07 Egyéni terem 11,18
F.08 Szolfézsterem 30,71
F.09 Ig. hely. iroda 6,15
F.10 Egyéni terem 9,96
F.11 Gépészet 3,98
F.12 Tanári (5fő) és teakonyha 14,74
F.26 Hangszerraktár 4,42
ÚJ UDVARI SZÁRNY FÖLDSZINT
F.13 Közlekedő 7,01
F.14 Közlekedő 48,44
F.15 Szolfézsterem 23,75
F.16 Raktár 2,73
F.17 Tanári mosdó 4,15
F.18 Női mosdó 2,87
F.19 Női wc 4,50
F.20 Férfi mosdó 2,10
F.21 Férfi wc 3,29
F.22 Hangversenyterem 72,17
F.23 Vendég váró 27,81
F.24 Szélfogó 8,19
F.25 Takszertár 1,76
FÖLDSZINT ÖSSZESEN: 386,40
TETŐTÉR
E.01 Lépcsőház 14,19
E.02 Szolfézs terem/álló galéria 35,51
E.03 Egyéni terem 11,92
E.04 Egyéni terem 15,88
TETŐTÉR ÖSSZESEN: 77,50
ÖSSZESEN: 463,90 m2
Egyéb információk az árazatlan költségvetésben és a műszaki dokumentációban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299465237 (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: Kocsis Albert Zeneiskola felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45262300-4

További tárgyak:

45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

44230000-1
45110000-1
45261310-0
45262100-2
45262500-6
45321000-3
45330000-9
45331200-8
45421130-4
45432000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000, Hatvan Balassi Bálint út 36. hrsz.: 2755
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kocsis Albert Zeneiskola épületén tervezett beruházást három fő részre oszthatjuk:
Bontások:
Az „L” alakú épület utcai traktusa tartószerkezeti szempontból állékony, ezért megtartásra kerül; a hátsó
egykori istálló traktus elbontásra kerül. Az elbontandó épületrész vályog és téglafalakkal rendelkezik
vegyesen, azonban alapozása hiányos, illetve teljes egészében hiányzik. Ezen bontásra ítélt traktus közel
160 m2.
Továbbá az udvaron található egy már használaton kívüli gázolajtároló, mely szintén elbontásra kerül.
Meglévő megmaradó épületrész felújítása, átalakítása:
Az utcai épülettraktus megtartásra kerül. Külső energetikai felújítása tervezett: nyílászárócsere,
padlásfödém hőszigetelés, homlokzati hőszigetelés.
A megmaradó épületrészben található mosdóblokkok átalakítása tervezett, gépészeti és használati
szempontból egy csoportba rendezetten. Továbbá szükséges akadálymentes mosdó kialakítása is.
A megmaradó épületben az alábbi funkciók kapnak helyet:
- titkárság
- igazgatói iroda
- igazgatóhelyettesi iroda
- tanári helyiség teakonyhával (volt szolfézsterem)
- meglévő, megmaradó 4 db 1+1 fős tanterem (egyéni terem)
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- mosdóblokk
Új építés:
Az elbontott épületrész helyére új épületrész tervezett, melynek belső közlekedési kapcsolatot kell
kialakítania a meglévő épületrésszel.
Az új épületrészben az alábbi funkciók kerülnek elhelyezésre:
- hangversenyterem színpaddal, öltözővel
- 2 db szolfézsterem (2x16 fő)
- közlekedő kialakítása lépcsőházzal, mely egy második ütemben elkészülő tetőtérbeépítés megközelítését
szolgálja
A tetőtér beépítése tervezett. A tetőtérbe további egyéni termek kerülnének kialakításra.
MEGLÉVŐ-MEGMARADÓ UTCAI SZÁRNY
FÖLDSZINT (m2)
F.01 Közlekedő 39,88
F.02 Titkárság 7,03
F.03 Ig. iroda 15,58
F.04 Egyéni terem 14,12
F.05 Egyéni terem 8,94
F.06 Egyéni terem 10,94
F.07 Egyéni terem 11,18
F.08 Szolfézsterem 30,71
F.09 Ig. hely. iroda 6,15
F.10 Egyéni terem 9,96
F.11 Gépészet 3,98
F.12 Tanári (5fő) és teakonyha 14,74
F.26 Hangszerraktár 4,42
ÚJ UDVARI SZÁRNY FÖLDSZINT
F.13 Közlekedő 7,01
F.14 Közlekedő 48,44
F.15 Szolfézsterem 23,75
F.16 Raktár 2,73
F.17 Tanári mosdó 4,15
F.18 Női mosdó 2,87
F.19 Női wc 4,50
F.20 Férfi mosdó 2,10
F.21 Férfi wc 3,29
F.22 Hangversenyterem 72,17
F.23 Vendég váró 27,81
F.24 Szélfogó 8,19
F.25 Takszertár 1,76
FÖLDSZINT ÖSSZESEN: 386,40
TETŐTÉR
E.01 Lépcsőház 14,19
E.02 Szolfézs terem/álló galéria 35,51
E.03 Egyéni terem 11,92
E.04 Egyéni terem 15,88
TETŐTÉR ÖSSZESEN: 77,50
ÖSSZESEN: 463,90 m2
Egyéb információk az árazatlan költségvetésben és a műszaki dokumentációban.
(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 szempont – 1 Kötelező 12 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (min. 0 hónap
max. 24 hónap) 15
2 Garanciális javítás megkezdése időpontjára vonatkozó vállalás (min. 1, max 5 munkanap) 10
3 A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt hulladék szelektív gyűjtésének
biztosítása (igen/nem) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (opcionális munkákkal, nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A nyertes ajánlattevő az árazatlan költségvetés "Opcionális engedélyes" és "Opcionális
felújítás" munkalapjain szereplő munkák elvégzésére csak abban az esetben köteles, ha azokat Ajánlatkérő
tőle - a szerződés hatálybalépését követően - külön nyilatkozattal megrendeli. Ajánlatkérő kétféle
opciót határoz meg, melyek lehívási sorrendjét Ajánlatkérő dönti el. Ajánlatkérő az opcionális munkák
megrendelésére nem vállal kötelezettséget, ezen munkák megrendelésére Ajánlatkérő egyoldalú
nyilatkozata alapján, a szerződés hatálybalépését követő 4 hónapon belül kerülhet sor. Az opcionális
munkák teljesítési határideje megegyezik az alapmunkák teljesítési határidejével, azokat egyidejűleg kell
átadni Ajánlatkérő számára.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a kivitelezés során az épületet nem működteti.
Az értékelés során adható pontszámok minimuma 0, maximuma 10. Az értékelés módszere: 1.
részszempont esetén - Vállalkozói díj (nettó Ft) - fordított arányosítás, a 2. részszempont - többletjótállás
mértéke - esetén egyenes arányosítás, a 3. részszempont - garanciális javítás megkezdése - esetén fordított
arányosítás, 4. részszempont - szelektív hulladékgyűjtés biztosítása - esetén pontozási módszer: abszolút
módszer, igen válasz 10 pont, nem válasz 0 pont,a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek
szerint.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

933

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: Kocsis Albert Zeneiskola 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: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bamax Work Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23043220243
Postai cím: Szigeti Kálmán Utca 69
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@bamaxwork.hu
Telefon: +36 202323205
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23043220243
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: 299465237
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: külső közmű, belső
gépészet, elektromos szerelések, tűzjelző kiépítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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:
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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: Bamax Work Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23043220243
Postai cím: Szigeti Kálmán Utca 69
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23043220243
Hivatalos név: ÚJLAKI ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10823606241
Postai cím: Hunor Utca 20/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10823606241
Hivatalos név: Dépszol Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24328410242
Postai cím: Veres Péter Út 51
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24328410242
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:
2022/04/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
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VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (9892/2022)
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: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789381213
Postai cím: Kossuth Lajos Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csillag Szilvia Csilla
Telefon: +36 56795760
E-mail: csillag.szilvia@jasz.gov.hu
Fax: +36 56795789
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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
Oktatás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

938

x Egyéb tevékenység: Általános hatáskörű területi államigazgatási szerv
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Újszász Kormányablak kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000427232022
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint Ajánlatkérő kormányablak kialakítását tervezi az
5052 Újszász, Szabadság tér 1. (hrsz.: 803) szám alatt található, meglévő városháza épületében, melynek a
földszinti épületrészét érinti a tervezett átalakítás, ahol jelenleg okmányiroda működik.
Az átalakítással érintett épületrész alapterülete: 146,33 m2, a meglévő földszinti közösen használt női-férfi
vizesblokk (WC-csoport) felújítása: 23,7 m2, a Kormányablakban létesítendő munkaállomások száma 4-db;
1-db fotófülke és 1db ügyfélkezelő hely.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 79846797 (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: Újszász Kormányablak kialakítása
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Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5052 Újszász, Szabadság tér 1. (hrsz.: 803)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint Ajánlatkérő kormányablak (továbbiakban: KAB)
kialakítását tervezi az 5052 Újszász, Szabadság tér 1. (hrsz.: 803) szám alatt található, meglévő városháza
épületében, melynek a földszinti épületrészét érinti a tervezett átalakítás, ahol jelenleg okmányiroda
működik.
Az átalakítással érintett épületrész alapterülete: 146,33 m2, a meglévő földszinti közösen használt női-férfi
vizesblokk (WC-csoport) felújítása: 23,7 m2, a Kormányablakban létesítendő munkaállomások száma 4-db;
1-db fotófülke és 1db ügyfélkezelő hely.
A meglévő hagyományos szerkezetű földszint + 1 emeletes + magas tetős középület –földszinti részén
egy önálló bejárat nyitásával jön létre. A tervezett átalakítás során bontási - és építési munkákat kell
elvégezni. A főfalakba tervezett nyílásbontások az épület tartószerkezetét is érintik. Az új válaszfalak egy
része téglából falazott, illetve gipszkartonnal borított könnyűszerkezetes. A terv szerinti módon kialakított
helyiségekben új gipszkarton álmennyezetek és új burkolatok készülnek. A csatlakozás a jelenleg kiépített
közművekre történik. A tervezett rendeltetés nem okoz többletigényt a víz és szennyvíz közművek
tekintetében, viszont az elektromos ellátás kapacitásának bővítése szükséges.
A tárgyi ingatlan és környezete nem védett, KÖZCÉLÚ, ezért közlekedési útvonalak akadálymentességét
biztosítani kell! A tervezett épületrész új személyforgalomra kialakított önálló bejárata akadálymentes
rámpával és előlépcsővel szilárd burkolaton megközelíthető. Az akadálymentességi megoldásokat a
rehabilitációs munkarésznek megfelelően kell elkészíteni! A területre jellemző szabadon álló beépítésből
adódóan az előírt számú parkoló az utcán jelenleg is biztosított, melyből 1db akadálymentes módon
kialakított.
Az épülethez szeméttároló, meglévő külső (utcai), és belső (udvari) kerékpártároló is tartozik.
A kivitelezés az udvari oldalon található homlokzati rész tekintetében csak annak megjelenését érinti,
elsősorban a belső funkcionális elrendezés változik, melynek során az egységes arculatnak megfelelő
ügyféltér és kiszolgáló területek kerülnek kialakításra.
A tervezett beavatkozás tartószerkezeti átalakítással is jár, melynek keretében összenyitott ügyféltér kerül
átalakításra.
A Polgármesteri Hivatallal (továbbiakban: PMH) 2021-ben egyeztetve az udvari előtető elbontásra kerül,
helyére az előzőhöz hasonló új előtető és ehhez csatlakoztatva a klíma kültéri egységek takarására új fa
szerkezetű pergola épül.
A KAB-hoz az új víz– és elektromos vezeték, valamint a KAB-ból a teakonyha nyomott szennyvíz vezetéke
a földszinti födém alatt kerül levezetésre, ennek takarására a PMH földszinti közlekedőiben a KAB-tól az
Akadálymentes WC-ig (továbbiakban: AKM) és a teljes előcsarnokban új, kazettás gipszkarton álmennyezet
készül.
A PMH földszinti közlekedőiben szintén a KAB-tól az AKM WC-ig és a teljes előcsarnokban a meglévő fém
pálcás lecsavarozott vezető csíkok elbontásra kerülnek a csavarhelyek bejavításával és a színes padló
burkolati lapok sávjában (a KAB-ban is leragasztásra kerülő és a hatályos rehabilitációs előírásoknak
megfelelő) új fém négypálcás vezetősáv készül.
Az érintett munkanemek felsorolása:
o Bontási munkák
o Bontási törmelékek elszállítása
o Szerkezetet érintő átalakítási munkák
o Új tégla válaszfalak elkészítése
o Az új gépészeti alapvezetékek elhelyezése meglévő padlóburkolat alá
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o Elő lépcsők és rámpa zsaluzása vasszerelése és betonozása
o Homlokzati nyílászárók elhelyezése
o Könnyűszerkezetes válaszfalak megépítése
o Épületgépészeti munkák (szellőzés, fűtés, víz - csatorna, gáz)
o Villanyszerelési munkák (erős és gyenge áramú)
o Belső fal – és padlóburkolatok
o A tervezett magasságokban gipszkarton álmennyezetek kialakítása
o Festés. mázolás terv szerinti helyeken és felületeken
o Épületgépészeti és villanyszerelési munkák szerelvényeinek az elhelyezése.
o Belső ajtók utólagos elhelyezése
o Térburkolat építés
Az építési munkavégzés egész ideje alatt fokozott figyelemmel kell lenni az ott élőkre, közlekedőkre.
Jelentős zaj, vagy vibrációs hatásokkal járó munkavégzések előtt a környezetben lévőket és dolgozókat
tájékoztatni kell. A gyalogos és gépjármű közlekedésre fokozott figyelmet kell fordítani, mind az építkezés
előtti közterületen, mind az udvarban. A tárgyi kivitelezési munka elvégzéséhez közterület foglalási
engedély beszerzése szükséges. Az építkezés területén minden munkaterületet tisztán és rendezetten kell
tartani és biztosítani kell a hulladékok gyűjtését és elszállítását. Az épület tervezett átalakítási munkáit a
terveknek megfelelően kell elvégezni, a munkavédelmi oktatásban részesített dolgozókkal, felelős műszaki
vezető irányításával. A tervektől eltérni, a terveket megváltoztatni, csak a tervezők hozzájárulásával
szabad. A kivitelezés alatt a Polgármesteri Hivatal zavartalan működését biztosítani szükséges.
A részletes mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentum részeként közreadott kiviteli
tervdokumentációban és árazatlan költségvetésben kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felelős műszaki vezető MV-É szakterülettel (Igen/Nem) 15
2 Többlet jótállás időtartama 24 hónapon felül (min. 0 hónap – max. 24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.5) pont kiegészítése: Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja, a legjobb ár-érték
arány szempont alapján történik.
Az Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) ár értékelési szempont esetében: relatív értékelés, fordított
arányosítás, a Felelős műszaki vezető MV-É szakterülettel minőségi szempont vonatkozásában az abszolút
értékelés, pontozás módszere, a Többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap – max. 24 hónap) minőségi
szempont vonatkozásában a relatív értékelés, egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-100, a pontkiosztás módszerét, valamint az értékelés további részleteit a Közbeszerzési
dokumentumok 2. kötet 4. pontja tartalmazza.
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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: Újszász Kormányablak kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
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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: Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 13376646216
Postai cím: Fő Út 107
Város: Jászjákóhalma
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5121
Ország: Magyarország
E-mail: jaszmetal@jaszmetal.hu
Telefon: +36 202235206
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13376646216
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: 79846797
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: Szárazépítési és
épületgépészeti részfeladatok ellátása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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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: Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 13376646216
Postai cím: Fő Út 107
Város: Jászjákóhalma
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13376646216
Hivatalos név: Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13634405242
Postai cím: Kőris Utca 9. 2. em. 20. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13634405242
Hivatalos név: JÁSZ-ÁCS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14529672243
Postai cím: Bán Út 1/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14529672243
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:
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2022/03/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Kisvárda Város Önkormányzata (10349/2022)
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: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731780215
Postai cím: Szent László Utca 7-11
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Leleszi Tibor
Telefon: +36 45500766
E-mail: beruhazas@kisvarda.hu
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisvarda.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:
Küzdősportok házának kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001633272021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

946

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Küzdősportok házának kialakítása
A TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 azonosító számú „Élhető települési környezet megteremtése Kisvárdán a
zöld felületek és a közösségi terek megújításával” című projekt keretében a Kisvárda 1149. helyrajzi számú
ingatlanon megvalósításra kerülő küzdősportok háza kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok
elvégzése.
A beruházás keretében az ingatlanon található, félig elkészült használaton kívüli ikerház átalakításával
és bővítésével küzdősportok (ökölvívás, cselgáncs, thai- és kick-box) utánpótlás nevelésére edzőterem
kialakítására kerül sor. A könnyűszerkezetes csoportos edzőterem bővítés egy 6*6 m-es ringet és egy 8*8
m-es birkózószőnyeget tartalmaz. A meglévő épület pincéjében kondicionáló terem, földszintjén egyéni
képző terem, a tetőterében melegítő terem kerül kialakításra az edzési lehetőség biztosítására.
A meglévő épületrész hagyományos szerkezetű, vertikálisan pince, földszint, tetőtér szintekre tagolt,
magastetős kialakítású. Az új épületrész könnyűszerkezetes, földszintes kialakítású, alápincézetlen,
kishajlású magastetős.
Az edzőterem tiszta belmagassága 3,96-4,51 m, a kiszolgáló épületrészekén 2,60-2,74 m, a pince tároló és
kiegészítő helyiségei 2,24 m, a kondicionáló terem 2,34 m belmagasságú.
Horizontálisan a meglévő épületrész szélfogó-társalgó-közlekedő-lépcső helyiségláncra két oldalt
lineárisan szervezett kiszolgáló helyiségeket tartalmaz, mely egy nyaktagon keresztül az új egyterű
edzőteremhez csatlakozik. Az edzőterem egy közvetlen külső megközelítéssel is rendelkezik. Az
akadálymentes földszinti szélfogó és közlekedő mellett komplex akadálymentesített mosdó kerül
kialakításra, az edzőterem segítségnyújtás nélkül kerekesszékkel is megközelíthető.
A funkcionális igényt lekövető építészeti kialakítás mellett a megfelelő elektromos ellátás (világítás,
energiaellátás, villámvédelem, megújuló energiatermelés) és épületgépészeti rendszerek (fűtés, ivóvíz,
használati melegvíz ellátás, csatornázás, mesterséges szellőzés, csapadékvíz-elvezetés) is kiépítésre
kerülnek.
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A meglévő épületrész külső térelhatároló és belső teherhordó falazatai 30 cm vtg. hagyományos
vázkerámia falazóelemekből készültek, a főfalak egységesen 30 cm vtg. pincefalazó blokkból épített
falazatokra terhelnek. Az új épületrész függőleges tartószerkezetei melegen hengerelt acél szelvényekből
hegesztett kéttámaszú sarokmerev keretszerkezetek. Az 5,30 m-ként sorolandó, 11,16 m fesztávolságú,
talpkoszorúra állított keretállások méretezett HEB240 szelvényű pillérekkel, IPE240 szelvényű ferde
gerendákkal alakítandók ki. A homlokzati paneleket tartó végfali falváztartók méretezett IPE240 szelvényű
acél pillérek. Az edzőterem falszerkezete vízszintes helyzetű, sorolt, önhordó, a pillérekhez rögzített
fogadóprofilokhoz csavarozott TL-100-mm-es PIR hab töltetű, horganyzott acéllemez fegyverzetű, beige
színűre porszórt felületű szendvicspanel szerkezet. A tető szerkezete RW-120 mm vtg. PIR hab töltetű,
vörös-barna színűre porszórt felületű szendvics tetőpanellel fedett.
A fűtési rendszer részeként kondenzációs gázkazán kerül telepítésre. Az épület tetején 9 kWp
teljesítményű napelemes rendszer kerül elhelyezésre.
A kivitelezés során építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, közműépítési,
kertépítési feladatok megvalósítása szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a
közbeszerzési dokumentumok kiviteli tervdokumentációja tartalmazza.
Főbb mennyiségek: telek területe: 2020m2, meglévő beépített terület: 224,94 m2, új beépített terület:
250,30 m2, tervezett hasznos alapterület: 694,02 m2, parkolók: 4 db, épület acélváz szerelése rácsos
szerkezetű elemekből: 18,00 t, külső térlefedés szendvicspanel elemekkel, tetőpanel: 294,7 m2, külső
térelhatárolás szendvicspanel elemekkel, falpanel: 297,7 m2.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 188971000 (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: Küzdősportok házának kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45260000-7
45262300-4
45262500-6
45310000-3
45330000-9
45331000-6
45420000-7

Kiegészítő szójegyzék
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45421140-7
45430000-0
45450000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Krucsay Márton utca 22. 1149. helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 azonosító számú „Élhető települési környezet megteremtése Kisvárdán a
zöld felületek és a közösségi terek megújításával” című projekt keretében a Kisvárda 1149. helyrajzi számú
ingatlanon megvalósításra kerülő küzdősportok háza kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok
elvégzése.
A beruházás keretében az ingatlanon található, félig elkészült használaton kívüli ikerház átalakításával
és bővítésével küzdősportok (ökölvívás, cselgáncs, thai- és kick-box) utánpótlás nevelésére edzőterem
kialakítására kerül sor. A könnyűszerkezetes csoportos edzőterem bővítés egy 6*6 m-es ringet és egy 8*8
m-es birkózószőnyeget tartalmaz. A meglévő épület pincéjében kondicionáló terem, földszintjén egyéni
képző terem, a tetőterében melegítő terem kerül kialakításra az edzési lehetőség biztosítására.
A meglévő épületrész hagyományos szerkezetű, vertikálisan pince, földszint, tetőtér szintekre tagolt,
magastetős kialakítású. Az új épületrész könnyűszerkezetes, földszintes kialakítású, alápincézetlen,
kishajlású magastetős.
Az edzőterem tiszta belmagassága 3,96-4,51 m, a kiszolgáló épületrészekén 2,60-2,74 m, a pince tároló és
kiegészítő helyiségei 2,24 m, a kondicionáló terem 2,34 m belmagasságú.
Horizontálisan a meglévő épületrész szélfogó-társalgó-közlekedő-lépcső helyiségláncra két oldalt
lineárisan szervezett kiszolgáló helyiségeket tartalmaz, mely egy nyaktagon keresztül az új egyterű
edzőteremhez csatlakozik. Az edzőterem egy közvetlen külső megközelítéssel is rendelkezik. Az
akadálymentes földszinti szélfogó és közlekedő mellett komplex akadálymentesített mosdó kerül
kialakításra, az edzőterem segítségnyújtás nélkül kerekesszékkel is megközelíthető.
A funkcionális igényt lekövető építészeti kialakítás mellett a megfelelő elektromos ellátás (világítás,
energiaellátás, villámvédelem, megújuló energiatermelés) és épületgépészeti rendszerek (fűtés, ivóvíz,
használati melegvíz ellátás, csatornázás, mesterséges szellőzés, csapadékvíz-elvezetés) is kiépítésre
kerülnek.
A meglévő épületrész külső térelhatároló és belső teherhordó falazatai 30 cm vtg. hagyományos
vázkerámia falazóelemekből készültek, a főfalak egységesen 30 cm vtg. pincefalazó blokkból épített
falazatokra terhelnek. Az új épületrész függőleges tartószerkezetei melegen hengerelt acél szelvényekből
hegesztett kéttámaszú sarokmerev keretszerkezetek. Az 5,30 m-ként sorolandó, 11,16 m fesztávolságú,
talpkoszorúra állított keretállások méretezett HEB240 szelvényű pillérekkel, IPE240 szelvényű ferde
gerendákkal alakítandók ki. A homlokzati paneleket tartó végfali falváztartók méretezett IPE240 szelvényű
acél pillérek. Az edzőterem falszerkezete vízszintes helyzetű, sorolt, önhordó, a pillérekhez rögzített
fogadóprofilokhoz csavarozott TL-100-mm-es PIR hab töltetű, horganyzott acéllemez fegyverzetű, beige
színűre porszórt felületű szendvicspanel szerkezet. A tető szerkezete RW-120 mm vtg. PIR hab töltetű,
vörös-barna színűre porszórt felületű szendvics tetőpanellel fedett.
A fűtési rendszer részeként kondenzációs gázkazán kerül telepítésre. Az épület tetején 9 kWp
teljesítményű napelemes rendszer kerül elhelyezésre.
A kivitelezés során építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, közműépítési,
kertépítési feladatok megvalósítása szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a
közbeszerzési dokumentumok kiviteli tervdokumentációja tartalmazza.
Főbb mennyiségek: telek területe: 2020m2, meglévő beépített terület: 224,94 m2, új beépített terület:
250,30 m2, tervezett hasznos alapterület: 694,02 m2, parkolók: 4 db, épület acélváz szerelése rácsos
szerkezetű elemekből: 18,00 t, külső térlefedés szendvicspanel elemekkel, tetőpanel: 294,7 m2, külső
térelhatárolás szendvicspanel elemekkel, falpanel: 297,7 m2.
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
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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 M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli
szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
2 M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata
(hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
3 M3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata
(hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
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: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039
II.2.9) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Valamennyi értékelési részszempont esetén lineáris függvények
alkalmazásával kerül meghatározásra a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi. 60. szám; 2020. március
25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
A minőségi értékelési részszempontok esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény. Ajánlatkérő a
Kbt. 76. § (6) bek. d) pontja alapján az alk. minimum követelményként meghatározott gyakorlati időn felüli
szakmai tapasztalatot értékeli.
Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
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:
24739 / 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: Küzdősportok házának kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/17 (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: KERMI-SZOLG Kft
Nemzeti azonosítószám: 26161136215
Postai cím: Arany János Utca 7. 1. em. 113.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: kermiszolgkft@gmail.com
Telefon: +36 302053980
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26161136215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 167614368
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 188971000
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: Építészet, gépészet, erősés gyengeáram szerelés, napelem telepítés, útépítés, 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: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11724483241
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11724483241
Hivatalos név: KERMI-SZOLG Kft
Nemzeti azonosítószám: 26161136215
Postai cím: Arany János Utca 7. 1. em. 113.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26161136215
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:
2022/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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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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KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság (10106/2022)
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: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 21925221243
Postai cím: Than Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pilinszky Katalin
Telefon: +36 13715928
E-mail: kti@kti.hu
Fax: +36 12055951
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kti.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Kutatás-fejlesztés
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:
ELZA légszennyezettség megjel. rendsz. fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000175322022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90714100-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Elektronikus Levegő- és Zajvédelmi Adattár (ELZA) légszennyezettség megjelenítő rendszer fejlesztése
Az Elektronikus Levegő- és Zajvédelmi Adattár (ELZA) légszennyezettség megjelenítő rendszer
(továbbiakban Rendszer) fejlesztésének célja a hazai közlekedés alágazataiban üzemeltetett mozgó
forrásokból, azaz a közúti, vasúti, légi és a vízi útvonalon haladó járművektől származó károsanyagkibocsátás országos, éves térbeli számítása és megjelenítése 1222 grid (0,1° x 0,1°) részletességű
bontásában. A fejlesztés célja egy térbeli bontású légszennyezettség megjelenítő létrehozása, továbbá
a háttérben futó emissziós és számításokhoz szükséges műveletek automatizálása, olyan folyamatok
megvalósításával, amelyek megkönnyítik az időigényes adatfeldolgozást- és számítást.
Nyertes ajánlattevő feladata az Elektronikus Levegő- és Zajvédelmi Adattár (ELZA) légszennyezettség
megjelenítő rendszer fejlesztése, mely magában foglalja egyrészről a Rendszer módszertanának
kialakítását, a Rendszer megvalósítását, szállítását, valamint a Rendszer üzembe helyezéséhez és
működéséhez szükséges további kapcsolódó szolgáltatások teljesítését a szerződés határozott időtartama
alatt. A feladat keretében az alábbi fejlesztési feladatokat szükséges ellátni:
- Input adatbevitel
- Adatbázis munkafolyamatok
- Adattárolóban munkafájlok tárolása, beolvasása, azok fel- és letöltése
- Webes leképezés, megjelenítés
- Output adatkibocsátás
Az Ajánlatkérő által meghatározott feladatokat, valamint a Rendszer fejlesztésével szemben támasztott
részletes feltételrendszert, teljes körűen a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete
tartalmazza.
Nyertes ajánlattevőnek a Rendszer telepítésével és éles üzemének megindításával kapcsolatban a
következő feladatokat kell ellátnia:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

956

- a Rendszer módszertanának kialakítása és a Rendszer fejlesztése az Ajánlatkérő által a Műszaki leírásban
meghatározott szempontrendszer szerint;
- a Rendszer szállítása, a Rendszer szerződés szerinti felhasználási jogának biztosítása és a felhasználói
platformba való installálása;
- a Rendszer integrálása az Ajánlatkérő informatikai rendszerébe;
- a Rendszer üzembe állításához szükséges dokumentációk elkészítése és átadása;
- a Rendszer éles üzembe helyezése.
A beszerzés célját, a Rendszer felépítés, a Rendszerjellemzők, a Háttérrendszer, az Emissziós
rendszerarchitektúra és módszertan, valamint az Immissziós rendszerarchitektúra és módszertan részletes
műszaki leírását a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 33950000 (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: ELZA légszennyezettség megjel. rendsz. fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

48611000-4

További tárgyak:

48614000-5

Kiegészítő szójegyzék

48612000-1
72212100-0
72212326-0
72212460-1
72212461-8
73300000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. - 1119 Budapest, Than
Károly utca 3-5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Elektronikus Levegő- és Zajvédelmi Adattár (ELZA) légszennyezettség megjelenítő rendszer fejlesztése
Az Elektronikus Levegő- és Zajvédelmi Adattár (ELZA) légszennyezettség megjelenítő rendszer
(továbbiakban Rendszer) fejlesztésének célja a hazai közlekedés alágazataiban üzemeltetett mozgó
forrásokból, azaz a közúti, vasúti, légi és a vízi útvonalon haladó járművektől származó károsanyagkibocsátás országos, éves térbeli számítása és megjelenítése 1222 grid (0,1° x 0,1°) részletességű
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bontásában. A fejlesztés célja egy térbeli bontású légszennyezettség megjelenítő létrehozása, továbbá
a háttérben futó emissziós és számításokhoz szükséges műveletek automatizálása, olyan folyamatok
megvalósításával, amelyek megkönnyítik az időigényes adatfeldolgozást- és számítást.
Nyertes ajánlattevő feladata az Elektronikus Levegő- és Zajvédelmi Adattár (ELZA) légszennyezettség
megjelenítő rendszer fejlesztése, mely magában foglalja egyrészről a Rendszer módszertanának
kialakítását, a Rendszer megvalósítását, szállítását, valamint a Rendszer üzembe helyezéséhez és
működéséhez szükséges további kapcsolódó szolgáltatások teljesítését a szerződés határozott időtartama
alatt. A feladat keretében az alábbi fejlesztési feladatokat szükséges ellátni:
- Input adatbevitel
- Adatbázis munkafolyamatok
- Adattárolóban munkafájlok tárolása, beolvasása, azok fel- és letöltése
- Webes leképezés, megjelenítés
- Output adatkibocsátás
Az Ajánlatkérő által meghatározott feladatokat, valamint a Rendszer fejlesztésével szemben támasztott
részletes feltételrendszert, teljes körűen a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete
tartalmazza.
Nyertes ajánlattevőnek a Rendszer telepítésével és éles üzemének megindításával kapcsolatban a
következő feladatokat kell ellátnia:
- a Rendszer módszertanának kialakítása és a Rendszer fejlesztése az Ajánlatkérő által a Műszaki leírásban
meghatározott szempontrendszer szerint;
- a Rendszer szállítása, a Rendszer szerződés szerinti felhasználási jogának biztosítása és a felhasználói
platformba való installálása;
- a Rendszer integrálása az Ajánlatkérő informatikai rendszerébe;
- a Rendszer üzembe állításához szükséges dokumentációk elkészítése és átadása;
- a Rendszer éles üzembe helyezése.
A beszerzés célját, a Rendszer felépítés, a Rendszerjellemzők, a Háttérrendszer, az Emissziós
rendszerarchitektúra és módszertan, valamint az Immissziós rendszerarchitektúra és módszertan részletes
műszaki leírását a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete 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 III.1.3) M.2.2. alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés
vonatkozásában bemutatott szakember többlettapasztalata (hónapokban kifejezve, minimum 0 hónap,
maximum 36 hónap) 10
2 3. A III.1.3) M.2.3. alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés vonatkozásában bemutatott
szakember többlettapasztalata (hónapokban kifejezve, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft) / 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:
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II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pont kiegészítése:
A feladatok Nyertes ajánlattevő általi teljesítésének határideje: 2022. június 30, azzal, hogy amennyiben
a szerződés aláírása a szerződőd felek által nem egyidejűleg történik, úgy a másodikként aláíró fél
aláírásának a napja az irányadó a teljesítési határidő kezdő napjára.
A II.2.7. pontban szereplő teljesítés kezdő időpontja az eredményhirdetés időpontjától függően változhat.
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:
03171 / 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: ELZA légszennyezettség megjel. rendsz. fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
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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: 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: LightPort Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13010281241
Postai cím: Szent István Körút 24. IV. em. 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: info@lightport.hu
Telefon: +36 309938008
Internetcím(ek): (URL) www.lightport.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13010281241
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: 33950000
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)
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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: LightPort Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13010281241
Postai cím: Szent István Körút 24. IV. em. 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13010281241
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:
2022/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda (10348/2022)
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: Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 19876182209
Postai cím: Kálvin Út 2. 17
Város: Kunmadaras
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5321
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pruzsinszkyné Makó Margit
Telefon: +36 307921697
E-mail: kunmadaras.iskola@reformatus.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kunmrefi.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
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

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:
Iskola és Óvoda felújítása - megismételt eljárás
Hivatkozási szám: EKR000231042022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

963

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) óvoda épület energetikai felújítása:
Az energetikai fejlesztés keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése kerül megvalósításra. Az
energetikai felújítás keretén belül, az épülethatároló falszerkezetek hőszigetelése, a külső nyílászárók
cseréje – új műanyag nyílászárókra, a fűtés és a használati meleg vízellátás korszerűsítése kerül
megvalósításra. A külső oldali hőszigetelés, a lapos tetős és a padlásfödém hőszigetelése készül el. Az
épület körüli járda felbontásra kerül, mivel a lábazati zártcellás hőszigetelés a
terepszint alá kerül levezetésre, mert a belső padlóvonal és a külső terepszint magassága közel azonos.
A lábazat zártcellás XPS hőszigetelésből készül, erre vékonyvakolat kerül drapposszürke színben.
A felbontott járda helyére kiselemes sajtolt beton térburkolat készül. A főbejárati ajtó kivételével a
jelenlegi fa nyílászárókat ki kell bontani, a kávás kialakítást meg kell szüntetni és az új nyílászárókat a
fal külső síkjárta kell beépíteni, a tervezett hőszigetelés a tokra rátakar. A homlokzati falra a vályogtégla
falszakaszokon kőzetgyapot, a többi felületen EPS polisztirol hőszigetelés kerül felhelyezésre. A felületek
színezésénél és kialakításánál bemutatásra kerül az eredeti épület és az utólagos hozzáépítés. Az épület
gázüzemű konvektoros kialakítású, mely rendkívül pazarló fűtés. Ezt a rendszert el kell bontani és új
termosztatikus fejjel ellátott radiátoros kialakítás készítendő, új kazánnal és új indirekt fűtési használati
melegvíz tartállyal. A lapostetőre napelemek kerülnek elhelyezésre. Az épületre tervezett hőszigetelés
és nyílászáró csere vonatkozásában projektarányos akadálymentesítést kell kialakítani. Az épületen a
bejárati ajtót a közelmúltban cserélték ki korszerű, kifelé nyíló, akadálymentesítési szempontból megfelelő
méretű nyílászáróra. Ezért a projektarányos akadálymentesítés keretében az épület főbejárata előtti járda
helyreállítását kell akadálymentesen kialakítani. Homlokzati csőállvány: 330 m2 Homlokzati alapvakolat
készítése: 331,2 m2 Lábazati vékonyvakolt készítése: 42,4 m2 Homlokzati vékonyvakolat készítése:
331,2 m2 Üvegszövetháló elhelyezése: 331,2 m2 Kültéri vakolóprofilok elhelyezése: 128 m Kültéri EPS
díszítőprofilok elhelyezése: 40,6 m Homlokzati festés: 331,2 m2 Függőereszcsatorna visszahelyezése: 28 m
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Műanyag nyílászáró elhelyezése: 21 db Belső falak festése, alapozása: 267 m2 Padlástéri hőszigetelés: 246
m2 Lapostető hőszigetelés: 173 m2 Homlokzati hőszigetelés kőzetgyapot: 196,26 m2
Homlokzati hőszigetelés polisztirol: 93,5 m2 Homlokzati hőszigetelés lábazat: 67,8 m2 Hőszigetelés
toldalék: 27,1 m2 Térburkolat készítése: 88 m2 Konvektor bontás: 10 db Új radiátor elhelyezése: 23 db Új
kazán és víztároló: 1 készlet Meglévő homlokzati elemek bontása és visszahelyezése 1 készlet Napelem
elhelyezése: 16 db Földszint alapterület: 333,19 m2
2) ebédlő épület energetikai felújítása:
Az energetikai fejlesztés keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése kerül megvalósításra. Az
energetikai felújítás keretén belül, az épülethatároló falszerkezetek hőszigetelése, a külső nyílászárók
cseréje - új műanyag illetve az utcai homlokzaton fa nyílászárókra, a fűtés és a használati meleg vízellátás
korszerűsítése kerül megvalósításra. A külső oldali hőszigetelés és a padlásfödém hőszigetelése készül
el. Az épület körüli járda felbontásra kerül, mivel a lábazati zártcellás hőszigetelés a terepszint alá kerül
levezetésre, mert a belső padlóvonal és a külső terepszint magassága közel az udvaron közel azonos.
A lábazat zártcellás XPS hőszigetelésből készül, erre vékonyvakolat kerül drapposszürke színben. A
felbontott járda helyére kiselemes sajtolt beton térburkolat készül. A jelenlegi fa nyílászárókat ki kell
bontani, a kávás kialakítást meg kell szüntetni és az új nyílászárókat a fal külső síkjárta kell beépíteni,
a tervezett hőszigetelés a tokra rátakar. A homlokzati falra kőzetgyapot hőszigetelés kerül, az utcai
homlokzaton a vakolatdíszek EPS polisztirol anyagúak. A felületek színezésénél és kialakításánál
bemutatásra kerül az eredeti épület és az utólagos beépítés. Az épület gázüzemű konvektoros kialakítású,
mely rendkívül pazarló fűtés. Ezt a rendszert el kell bontani és új termosztatikus fejjel ellátott radiátoros
kialakítás készítendő, új kazánnal és új indirekt fűtési használati melegvíz tartállyal. Az épületre tervezett
hőszigetelés és nyílászáró csere vonatkozásában projektarányos akadálymentesítést kell kialakítani. Az
épületen a bejárati ajtót kell, kifelé nyíló, akadálymentesítési szempontból megfelelő méretű nyílászáróra
cserélni. A projektarányos akadálymentesítés keretében az épület főbejáratához vezető oldalhomlokzat
melletti járdát rámpaként kell kialakítani. Homlokzati csőállvány: 320 m2 Homlokzati alapvakolat készítése:
268,8 m2 Lábazati vékonyvakolt készítése: 45,9 m2 Homlokzati vékonyvakolatkészítése: 268,8 m2
Üvegszövetháló elhelyezése: 314,7 m2 Kültéri vakolóprofilok elhelyezése: 45,60 m Homlokzati
festés: 314,7 m2 Lefolyócsatorna elhelyezése: 20 m Műanyag nyílászáró elhelyezése: 16 db Fa nyílászáró
elhelyezése: 10 db Belső falak festése alapozás 242 m2 Padlástéri hőszigetelés: 241 m2 Homlokzati
hőszigetelés kőzetgyapot: 255,3 m2 Homlokzati hőszigetelés polisztirol: 47,6 m2 Homlokzati hőszigetelés
lábazat: 45,9 m2 Térburkolat készítése: 45 m2 Új radiátor elhelyezése: 23 db
Új kazán és víztároló: 1 készlet Meglévő homlokzati elemek bontása és visszahelyezése 1 készlet Konvektor
bontás: 10 db Pince alapterület: 18,62 m2 Földszint alapterület: 175,91 m2 Összes alapterület: 194,53 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 70841674 (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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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5321 Kunmadaras, Kálvin út 36. hrsz: 1962 5321 Kunmadaras, Petőfi
Sándor utca 11. hrsz: 553/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1) óvoda épület energetikai felújítása:
Az energetikai fejlesztés keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése kerül megvalósításra. Az
energetikai felújítás keretén belül, az épülethatároló falszerkezetek hőszigetelése, a külső nyílászárók
cseréje – új műanyag nyílászárókra, a fűtés és a használati meleg vízellátás korszerűsítése kerül
megvalósításra. A külső oldali hőszigetelés, a lapos tetős és a padlásfödém hőszigetelése készül el. Az
épület körüli járda felbontásra kerül, mivel a lábazati zártcellás hőszigetelés a
terepszint alá kerül levezetésre, mert a belső padlóvonal és a külső terepszint magassága közel azonos.
A lábazat zártcellás XPS hőszigetelésből készül, erre vékonyvakolat kerül drapposszürke színben.
A felbontott járda helyére kiselemes sajtolt beton térburkolat készül. A főbejárati ajtó kivételével a
jelenlegi fa nyílászárókat ki kell bontani, a kávás kialakítást meg kell szüntetni és az új nyílászárókat a
fal külső síkjárta kell beépíteni, a tervezett hőszigetelés a tokra rátakar. A homlokzati falra a vályogtégla
falszakaszokon kőzetgyapot, a többi felületen EPS polisztirol hőszigetelés kerül felhelyezésre. A felületek
színezésénél és kialakításánál bemutatásra kerül az eredeti épület és az utólagos hozzáépítés. Az épület
gázüzemű konvektoros kialakítású, mely rendkívül pazarló fűtés. Ezt a rendszert el kell bontani és új
termosztatikus fejjel ellátott radiátoros kialakítás készítendő, új kazánnal és új indirekt fűtési használati
melegvíz tartállyal. A lapostetőre napelemek kerülnek elhelyezésre. Az épületre tervezett hőszigetelés
és nyílászáró csere vonatkozásában projektarányos akadálymentesítést kell kialakítani. Az épületen a
bejárati ajtót a közelmúltban cserélték ki korszerű, kifelé nyíló, akadálymentesítési szempontból megfelelő
méretű nyílászáróra. Ezért a projektarányos akadálymentesítés keretében az épület főbejárata előtti járda
helyreállítását kell akadálymentesen kialakítani. Homlokzati csőállvány: 330 m2 Homlokzati alapvakolat
készítése: 331,2 m2 Lábazati vékonyvakolt készítése: 42,4 m2 Homlokzati vékonyvakolat készítése:
331,2 m2 Üvegszövetháló elhelyezése: 331,2 m2 Kültéri vakolóprofilok elhelyezése: 128 m Kültéri EPS
díszítőprofilok elhelyezése: 40,6 m Homlokzati festés: 331,2 m2 Függőereszcsatorna visszahelyezése: 28 m
Műanyag nyílászáró elhelyezése: 21 db Belső falak festése, alapozása: 267 m2 Padlástéri hőszigetelés: 246
m2 Lapostető hőszigetelés: 173 m2 Homlokzati hőszigetelés kőzetgyapot: 196,26 m2
Homlokzati hőszigetelés polisztirol: 93,5 m2 Homlokzati hőszigetelés lábazat: 67,8 m2 Hőszigetelés
toldalék: 27,1 m2 Térburkolat készítése: 88 m2 Konvektor bontás: 10 db Új radiátor elhelyezése: 23 db Új
kazán és víztároló: 1 készlet Meglévő homlokzati elemek bontása és visszahelyezése 1 készlet Napelem
elhelyezése: 16 db Földszint alapterület: 333,19 m2
2) ebédlő épület energetikai felújítása:
Az energetikai fejlesztés keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése kerül megvalósításra. Az
energetikai felújítás keretén belül, az épülethatároló falszerkezetek hőszigetelése, a külső nyílászárók
cseréje - új műanyag illetve az utcai homlokzaton fa nyílászárókra, a fűtés és a használati meleg vízellátás
korszerűsítése kerül megvalósításra. A külső oldali hőszigetelés és a padlásfödém hőszigetelése készül
el. Az épület körüli járda felbontásra kerül, mivel a lábazati zártcellás hőszigetelés a terepszint alá kerül
levezetésre, mert a belső padlóvonal és a külső terepszint magassága közel az udvaron közel azonos.
A lábazat zártcellás XPS hőszigetelésből készül, erre vékonyvakolat kerül drapposszürke színben. A
felbontott járda helyére kiselemes sajtolt beton térburkolat készül. A jelenlegi fa nyílászárókat ki kell
bontani, a kávás kialakítást meg kell szüntetni és az új nyílászárókat a fal külső síkjárta kell beépíteni,
a tervezett hőszigetelés a tokra rátakar. A homlokzati falra kőzetgyapot hőszigetelés kerül, az utcai
homlokzaton a vakolatdíszek EPS polisztirol anyagúak. A felületek színezésénél és kialakításánál
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bemutatásra kerül az eredeti épület és az utólagos beépítés. Az épület gázüzemű konvektoros kialakítású,
mely rendkívül pazarló fűtés. Ezt a rendszert el kell bontani és új termosztatikus fejjel ellátott radiátoros
kialakítás készítendő, új kazánnal és új indirekt fűtési használati melegvíz tartállyal. Az épületre tervezett
hőszigetelés és nyílászáró csere vonatkozásában projektarányos akadálymentesítést kell kialakítani. Az
épületen a bejárati ajtót kell, kifelé nyíló, akadálymentesítési szempontból megfelelő méretű nyílászáróra
cserélni. A projektarányos akadálymentesítés keretében az épület főbejáratához vezető oldalhomlokzat
melletti járdát rámpaként kell kialakítani. Homlokzati csőállvány: 320 m2 Homlokzati alapvakolat készítése:
268,8 m2 Lábazati vékonyvakolt készítése: 45,9 m2 Homlokzati vékonyvakolatkészítése: 268,8 m2
Üvegszövetháló elhelyezése: 314,7 m2 Kültéri vakolóprofilok elhelyezése: 45,60 m Homlokzati
festés: 314,7 m2 Lefolyócsatorna elhelyezése: 20 m Műanyag nyílászáró elhelyezése: 16 db Fa nyílászáró
elhelyezése: 10 db Belső falak festése alapozás 242 m2 Padlástéri hőszigetelés: 241 m2 Homlokzati
hőszigetelés kőzetgyapot: 255,3 m2 Homlokzati hőszigetelés polisztirol: 47,6 m2 Homlokzati hőszigetelés
lábazat: 45,9 m2 Térburkolat készítése: 45 m2 Új radiátor elhelyezése: 23 db
Új kazán és víztároló: 1 készlet Meglévő homlokzati elemek bontása és visszahelyezése 1 készlet Konvektor
bontás: 10 db Pince alapterület: 18,62 m2 Földszint alapterület: 175,91 m2 Összes alapterület: 194,53 m2
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36
hónap + min 0, max. 24 hónap) 20
2 3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások értékelése 10
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.13-19-2019-00077
II.2.9) További információ:
1. A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó
további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés több részére történő ajánlattételt. Az építési
beruházás során elvégzendő munkarészek szerves egymáshoz kapcsolódása, a munkaterületek történő
munkavégzés koordinálása, továbbá az egységes jótállási határidő biztosítása generál kivitelezés mellett
biztosítható. A feladatok szakmailag és műszakilag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes
munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. Több
kivitelező esetén nem lehetséges összeegyeztetni a különböző kivitelezők munkáját. Részajánlattétel
biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki ésszerűséggel.
2. A felhívás II.2.5.) pontjának kiegészítése (karakterkorlátozás):
Értékelési szempontok:
1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve)
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2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24
hónap)
3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások értékelése (A 0 darab vállalást megajánló Ajánlattevő 0
pontot kap; a maximális 3 darab vállalást megajánló Ajánlattevő a maximális 100 pontot kapja)
3. A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott 10 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadatástól
kezdődik.
4. A „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára” című, KEHOP-5.2.13. kódszámú felhívás
értelmében, a napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó költségek nem haladhatják meg a beépített
napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a nettó 350.000,- Ft/kW fajlagos költséget.
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:
04156 / 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: Iskola és Óvoda felújítása - megismételt eljárás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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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: 2022/05/17 (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: KEVESZOL Építő-, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11263263216
Postai cím: Ady Endre Utca 22
Város: Túrkeve
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5420
Ország: Magyarország
E-mail: imre.nagy78@gmail.com
Telefon: +36 202691125
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11263263216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 57939386
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 70841674
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: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: homlokzat utólagos
szigetelése, nyílászárók beépítése, gépészeti szerelés
még nem ismert
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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: KEVESZOL Építő-, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11263263216
Postai cím: Ady Endre Utca 22
Város: Túrkeve
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5420
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11263263216
Hivatalos név: RESPECT & QUALITY Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25501553216
Postai cím: Hrsz 0245/7/A
Város: Tiszabő
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5232
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25501553216
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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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
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
RESPECT & QUALITY Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5232 Tiszabő, hrsz 0245/7/A.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): 72.905.966,- Ft
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24
hónap): 24 hónap
3. a.) Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások értékelése: Építési hulladékok újrahasznosításának
vállalása legalább a keletkezett összes építési hulladék tömegének 5 %-ban (Igen/Nem): Igen
3. b.) Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások értékelése: A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill.
alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása (Igen/Nem): Igen
3. c.) Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások értékelése: Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes
hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (Igen/Nem): Igen
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Martonvásár Város Önkormányzata (10235/2022)
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: Martonvásár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15727433207
Postai cím: Budai Út 13.
Város: Martonvásár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2462
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Bálint
Telefon: +36 22569209
E-mail: horvath.balint@martonvasar.hu
Fax: +36 22460229
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.martonvasar.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:
Családi bölcsőde kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001044652021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

972

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 nyertes ajánlattevő a következő feladatok elvégzésére vállalkozik:
I. Építési munkák elvégzése:
A beruházás célja négycsoport szobás mini bölcsőde kialakítása a hozzá tartozó kiszolgáló egységgel. Az
épület három részből áll. Az első részben a kiszolgáló egységek kerülnek kialakításra, melegítőkonyha,
mosogatók, dolgozói öltöző, vizes blokkok, raktárak. A hátsó két részben kerül kialakításra a négy darab
csoport szoba, vizes blokkokkal, öltözővel. Az épület és fedett teraszok összes hasznos alapterülete 387
m2, amiből az épület hasznos alapterülete 314,77m2. Az ingatlanhoz külön parkoló kerül kialakításra. Az
intézmény hőellátását hőszivattyú biztosítja, mely a HMV ellátást is adja. A hőleadók részben padlófűtési
rendszer, részben feen-cool rendszer. Az épületre napelemes rendszer kerül telepítésre. Az ingatlan
rendelkezik közmű bekötésekkel. A kivitelezés során ki kell építeni a gyengeáram hálózatot is és a kamera
rendszert is
(A továbbiakban: Létesítmény)
II. Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti
kivitelezési dokumentációt bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, mindazonáltal az egyes kiegészítő
tervezési faladatok ellátása a nyertes ajánlattevő feladata az alábbiak szerint: a kiviteli tervezés körébe nem
tartozó részlet- és gyártmánytervek, a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése.
III. Vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel: Az ajánlatkérő a Létesítményt az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és a szerződéstervezet vonatkozó rendelkezései
szerint veszi át.
A Ptk.6:247.§ (2) bek szerint határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt
teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama 30 nap. A Ptk.6:247.§ (2) bek szerinti
teljesítési határidőnek a jelen felhívás II.2.7) pont szerinti időtartam utolsó napja számít, azaz az átadásátvételnek legkésőbb ezen a napon meg kell kezdődnie.
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A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Előteljesítés
ajánlatkérő előzetes írásos jóváhagyása esetén lehetséges. Tartalékkeretet az ajánlatkérő a szerződésben
nem határoz meg.
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: Családi bölcsőde kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45310000-3

Kiegészítő szójegyzék

45315100-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2462 Martonvásár, Kossuth Lajos tér, hrsz. 606/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő a következő feladatok elvégzésére vállalkozik:
I. Építési munkák elvégzése:
A beruházás célja négy csoportszobás mini bölcsőde kialakítása a hozzá tartozó kiszolgáló egységgel. Az
épület három részből áll. Az első részben a kiszolgáló egységek kerülnek kialakításra, melegítőkonyha,
mosogatók, dolgozói öltöző, vizes blokkok, raktárak. A hátsó két részben kerül kialakításra a négy darab
csoportszoba, vizes blokkokkal, öltözővel. Az épület és fedett teraszok összes hasznos alapterülete 387
m2, amiből az épület hasznos alapterülete 314,77m2. Az ingatlanhoz külön parkoló kerül kialakításra. Az
intézmény hőellátását hőszivattyú biztosítja, mely a HMV ellátást is adja. A hőleadók részben padlófűtési
rendszer, részben feen-cool rendszer. Az épületre napelemes rendszer kerül telepítésre. Az ingatlan
rendelkezik közmű bekötésekkel. A kivitelezés során ki kell építeni a gyengeáram hálózatot is és a kamera
rendszert is
(A továbbiakban: Létesítmény)
II. Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti
kivitelezési dokumentációt bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, mindazonáltal az egyes kiegészítő
tervezési faladatok ellátása a nyertes ajánlattevő feladata az alábbiak szerint: a kiviteli tervezés körébe nem
tartozó részlet- és gyártmánytervek, a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése.
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III. Vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel: Az ajánlatkérő a Létesítményt az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és a szerződéstervezet vonatkozó rendelkezései
szerint veszi át.
A Ptk.6:247.§ (2) bek szerint határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt
teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama 30 nap. A Ptk.6:247.§ (2) bek szerinti
teljesítési határidőnek a jelen felhívás II.2.7) pont szerinti időtartam utolsó napja számít, azaz az átadásátvételnek legkésőbb ezen a napon meg kell kezdődnie.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Előteljesítés
ajánlatkérő előzetes írásos jóváhagyása esetén lehetséges. Tartalékkeretet az ajánlatkérő a szerződésben
nem határoz meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónap) 10
2 2. A III.1.3. M.2.2. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
3 3. A III.1.3. M.2.3. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
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-1.4.1-19-FE1-2019-00024
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
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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:
16760 / 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: Elnevezés: Családi bölcsőde kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) 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: 8
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: 8
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)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(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: SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12727489207
Postai cím: Széchenyi Utca 152.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12727489207
Hivatalos név: Creo-Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 12037575241
Postai cím: San Marco Utca 19. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12037575241
Hivatalos név: Gálatech Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10302602243
Postai cím: Repülőtéri út 2/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10302602243
Hivatalos név: Jász-Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26544854241
Postai cím: Szabadság Tér 7. Bank Center. ép. Citi Torony. lház. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26544854241
Hivatalos név: F-Építő Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13523398243
Postai cím: Emília Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13523398243
Hivatalos név: "New Generation Technologies" Rendszerfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12870941243
Postai cím: Duna Utca 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12870941243
Hivatalos név: Szaki és Mogyoró Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: 14444733207
Postai cím: Vajda János Utca 8/1
Város: Ráckeresztúr
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2465
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14444733207
Hivatalos név: KRIGESI-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27435838241
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Postai cím: Dósa Utca 3. földszint 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27435838241
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 ajánlattevők neve és címe:
Ajánlattevő neve: Szaki és Mogyoró Építőipari Kft
Székhelye: 2465 Ráckeresztúr Vajda János Utca 8/1
Ajánlattevő neve: KRIGESI-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1031 Budapest Dósa Utca 3. földszint 2.
Ajánlattevő neve: Creo-Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1034 Budapest San Marco Utca 19. fszt. 1.
Ajánlattevő neve: Jász-Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 1054 Budapest Szabadság Tér 7. Bank Center. ép. Citi Torony. lház. I. emelet
Ajánlattevő neve: "New Generation Technologies" Rendszerfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhelye: 1221 Budapest Duna Utca 1-3.
Ajánlattevő neve: Gálatech Kft.
Székhelye: 1112 Budapest Repülőtéri út 2/a.
Ajánlattevő neve: F-Építő Generál Zrt.
Székhelye: 1203 Budapest Emília Utca 15.
Ajánlattevő neve: SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Széchenyi Utca 152.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/18 (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
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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MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10298/2022)
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: 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: Emőd Zsombor Gyula
Telefon: +36 203341551
E-mail: emod.zsomborgyula@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) 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
x 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:
Médiafigyelés és elemzés az MFB Zrt. részére
Hivatkozási szám: EKR000203902022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A nyertes Ajánlattevő feladata médiafigyelési- és elemzési feladatok elvégzése az MFB Zrt. részére a
műszaki leírásban részletezett tematikai csoportosításban és meghatározott gyakorisággal. A szerződés
keretösszege: nettó 40.000.000,-Ft. A szerződés a hivatkozott keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb
2023. december 31. napjáig hatályos.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 40000000 (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: Médiafigyelés és elemzés az MFB Zrt. részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1051 Budapest, Nádor utca 31.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes Ajánlattevő feladata médiafigyelési- és elemzési feladatok elvégzése az MFB Zrt. részére a
műszaki leírásban részletezett tematikai csoportosításban és meghatározott gyakorisággal, a műszaki
leírásban részletezettek szerint.
a) Reggeli hírösszefoglaló (gyakoriság: munkanaponként);
b) Nemzetközi hírösszefoglaló (gyakoriság: munkanaponként, lengyel, cseh, szlovák, valamint legalább az
angol, francia, német, orosz nyelvű vezető sajtótermékből);
c) Magyar és nemzetközi bank- és pénzügyi szemle (gyakoriság: munkanaponként);
d) Magyar Fejlesztési Bank és MFB Csoport szemle (gyakoriság: munkanaponként);
e) MFB Pontok szemle (gyakoriság: munkanaponként);
f) Vállalati monitoring szemle (gyakoriság: munkanaponként);
g) Heti kvantitatív médiaelemzés (gyakoriság: hetente);
h) Havi kvantitatív elemzés (gyakoriság: havonta);
i) Havi médiahatás-kutatás (gyakoriság: havonta).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Média-megjelenésekről szóló adatbázishoz (archívumhoz) való hozzáférhetőség
biztosítása folyamatosan (év, hónap, nap-tól) 40
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Havi nettó vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.5) pontban rögzített minőségi értékelési részszempont esetében Ajánlattevőnek a Felolvasólapon
kell megadnia, hogy a média-megjelenésekről szóló adatbázishoz (archívumhoz) való hozzáférhetősége
mely időponttól (év, hó, nap-tól) biztosított folyamatosan, a Dokumentációban részletezettek szerint.
A II.2.7) pontban rögzített szerződéses időtartam úgy értelmezendő, hogy a szerződés kezdetének dátuma
egy tervezett dátum, az eljárás lefolytatásának időtartamától függően a szerződés kezdetének dátuma
változhat. A szerződés időtartama a szerződés aláírásától a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2023.
december 31. napjáig tart.
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)
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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:
04359 / 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: Médiafigyelés és elemzés az MFB Zrt. részére
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: 2022/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10688515242
Postai cím: Ilka Utca 52.B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: ugyfelkapcsolat@observer.hu
Telefon: +36 307992336
Internetcím(ek): (URL) www.observer.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10688515242
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: 40000000
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: Nemzetközi
hírösszefoglaló, havi médiahatás-kutatás, reggeli hírösszefoglaló.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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:
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Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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: OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10688515242
Postai cím: Ilka Utca 52.B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10688515242
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:
2022/05/19 (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
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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Nemzeti Artista- Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft (10211/2022)
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: Nemzeti Artista- Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: 20671675242
Postai cím: Állatkerti Körút 12/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stráhl Tamás
Telefon: +36 14122460
E-mail: dr.strahl.tamas@circus.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.fnc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti szervezet
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

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:
Cinkotai telep fejlesztése III. ütem
Hivatkozási szám: EKR000500122022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

988

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Cinkotai telep fejlesztése III. ütem
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47071589 (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: Cinkotai telep fejlesztése III. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45262690-4

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1172 Budapest, Vidor u. 10. hrsz.: 129005/10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nemzeti Artista- Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. részére Cinkotai telep fejlesztése III.
ütem megvalósítása vállalkozási szerződés keretében.
Az építési beruházást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki leírásban
(árazatlan költségvetésben) foglaltak szerint kell elvégezni.
Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén
a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás vállalt időtartama (egész számban megadott hónapban kifejezve) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint-tartalékkeret nélkül) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az 1. értékelési részszempont tartalmát az ajánlati ár összege képezi, melyet ajánlattevő nettó forintban,
tartalékkeret nélkül köteles megadni az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetések alapján
figyelemmel a jelen felhívásban foglaltakra is.
A 2. értékelési részszempont tartalmát a jótállás ajánlattevő által vállalt időtartama képezi.
Ajánlattevő a fenti értékelési részszempontra tett megajánlását hónapokban köteles megadni. A Kbt.
77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a 60 hónap vagy a feletti megajánlást ajánlatkérő a
maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli, illetve a 12 hónapot el nem érő megajánlás az ajánlat Kbt. 73. §
(1) bekezdésének e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok
közötti pontszámot:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. szám (közzétéve: 2020. március 25. napján) számában
megjelent Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató szerinti fordított arányosítás és egyenes arányosítás
módszereit alkalmazza a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Részszempontonként az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontot.
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Az így kiszámított pontszámok részszempontonként az irányadó súlyszámmal megszorzásra, majd
összeadásra kerülnek.
Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot tevő
ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegy pontossággal számol a matematikai kerekítés szabályai
szerint.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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: Cinkotai telep fejlesztése III. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
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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: 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: Lodzsa Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12537178211
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 188.
Város: Nyergesújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2536
Ország: Magyarország
E-mail: lodzsakft@gmail.com
Telefon: +36 303305614
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12537178211
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: 47071589
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)
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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: Lodzsa Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12537178211
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 188.
Város: Nyergesújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2536
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12537178211
Hivatalos név: Gabroplus Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24090995211
Postai cím: Patak Sor 17.
Város: Csolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2521
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24090995211
Hivatalos név: Traverz Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12723715211
Postai cím: Babits Mihály Utca 25
Város: Tát
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12723715211
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:
2022/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nemzeti Sportközpontok (10012/2022)
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: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: 15598158242
Postai cím: Stefánia Út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Orsolya
Telefon: +36 12090180
E-mail: szilagi.orsolya@sarhegyi.hu
Fax: +36 12090180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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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:
Aszód uszoda és melléképületei felújítása
Hivatkozási szám: EKR000526502022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

995

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212225-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Szakkollégiuma
(2170 Aszód, Hatvani út 3.; hrsz.: 1237) uszodaépületének felújítása és melléképületeinek (öltözők,
összekötő épületrész, vizesblokkok) felújítása.
Az uszoda uszodagépészetileg megfelelő állapotban van, de a fűtése nem megfelelő, a kiszolgáló
egységek teteje beázik, illetve a körülmények a használhatóságot negatívan befolyásolják.
Más iskolák tanulói és a vendégek számára a tanuszoda megközelítése a felújított öltöző épületen
keresztül lesz lehetséges. A bejárat az eredeti bejárattal megegyező helyen, az épületrész nyugati oldalán
lesz. Belépve a bejárati előtérbe jutunk, melyből jobbra egy új fix üveg ablak néz a medencetérre. Innen
nyílik egy férfi-női wc, a pénztár és maga az öltöző tér. Az öltözőben 5 kabinos öltözőfülke (melyből egy
mozgáskorlátozott) és ruhatároló szekrények találhatóak. Innen nyílik a 2 db 20 fős öltöző csoportok
számára, a takarítószer tároló, és a medencetérbe vezető előtér. Ebből az előtérből nyílik két wc és a
mozgáskorlátozott wc-zuhanyzó, illetve tovább lehet haladni a férfi- és a női mosdó, zuhanyzó és wck irányába, valamint a medencetérbe. A férfi- és női zuhanyzókban 3-3 épített, paravánnal elválasztott
zuhanyzó található. A wc helyiségekben 2-2 wc kabin kapott helyet.
Az épület kívülről krémszínű vékonyvakolatot kap, a tetejére – a meglévő tetővel azonos magasságban és
hajlásszögben – piros cserepeslemez fedés kerül.
Medencetér:
Meglévő medence újraszigetelése és csempézése:
A meglévő csempézést le kell verni, majd az egyenetlenségeket vakolattal és gletteléssel meg kell
szüntetni. Kellősítés után Mapei Mapelastic kenhető vízszigeteléssel le kell kenni a medence alját, falait és
a meglévő lépcsőket is. A medencét ezután újra kell csempézni.
Úszómesteri kabin és új zuhanyzó:
A meglévő acél vázas úszómesteri kabint és a medenceteret a tornaterembe vezető folyosótól elválasztó
acél szerkezetű falat el kell bontani, majd Porotherm 10 N+F vázkerámia falazóelemből újra építeni. A
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medencetér és a folyosó közötti falba új ajtó kerül. Az úszómesteri kabin és a meglévő épített zuhanyzók
közé egy új épített zuhanyzót kell építeni. A medencetér felőli falakat a mennyezetig fel kell csempézni,
a zuhanyzó falait és alját Mapei Mapelastic kenhető víszigeteléssel kell lekezelni. Az úszómesteri kabin
belsejét vakolni, glettelni és diszperziós festékkel lefesteni szükséges. A padlóburkolat kerámia burkolat
lesz, 40 cm-es lábazati csempézéssel.
Pinceszinti uszodagépészet:
Új tűzgátló fal:
Az uszodagépészetet új 15 cm vastag tűzgátló gipszkarton fallal le kell választani a gépészeti folyosóról,
ahol jelenleg is kazán működik. A tűzgátló gipszkarton falba tűzgátló ajtót kell beépíteni.
Külső födém elbontása és új felnyitható ajtó:
Az uszodagépészeti tér az iskola tanműhely épületének körvonalán túl nyúlik, a terepszint felett ez egy
alacsony, betongerendákkal lefedett, betonozott, 67 cm magas felépítményként jelenik meg.
A betongerendás fedést el kell bontani, új 25 cm magas koszorút kell beépíteni. A koszorú fölé 20 cm-es
zsalukőből felfalazást kell építeni, a felfalazásba szellőzőnyílás kerül. Az új lefedést 10°-os félnyereg tetős
kialakítású, két irányban felnyitható tető szendvicspanelből kell kialakítani. A tető szendvicspanel ajtó
40x40-es zártszelvény vázzal és a megfelelő tömítésekkel, vízorral készül. A szendvicspanel legalább 80
mm-es PIR töltetű szendvicspanel legyen.
A túlnyúló gépészeti rész 4 sarkára új 85x80 cm-es, illetve 85x55 cm-es beton alapot kell építeni, melyet a
meglévő alaptestig, a feltételezett -3,23 m-ig le kell vinni. A beton alapra 4 db HEA200-as oszlop, azokra
2-2 db IPE200-as gerenda kerül, a későbbiekben az uszodagépészeti berendezések kiemelése, cseréje,
javításának elvégzése céljából. Az uszodagépészeti rész megközelíthetősége miatt a hátsó, tanműhelybe
vezető járdát meg kell hosszabbítani, hogy géppel, teherautóval is megközelíthető legyen.
A gépészeti térbe új, falra szerelhető acél létra is kerül, hogy a menekülési útvonalat biztosítani lehessen.
Szertár:
A tornateremhez kapcsolódó szertár falazata a nem megfelelő koszorú miatt meg van repedve. Emiatt a
meglévő, szintén rossz állapotú tető elbontása szükséges. A meglévő falakra új koszorút kell építeni, majd
új, a meglévővel azonos hajlásszögű és magasságú tetőt kell építeni.
Az új tető szarufái 10/15-ösek, a talp- és taréjszelemen 15/15-ös, a tetőhajlásszög 5,5°.
Tornaterem:
A tornaterem meglévő üvegtégla nyílászáróit ki kell bontani, Porotherm 30 N+F vázkerámiából felfalazni,
és 4 új műanyag nyílászárót behelyezni. Az új műanyag nyílászárók a meglévő áthidaló/koszorú alá
kerülnek közvetlenül. A felfalazás után a tornaterem felől ezt a falfelületet vakolni, glettelni és diszperziós
fehér festékkel újra festeni szükséges.
Hőszigetelés:
Az energiahatékonyság növelése céljából 5 cm homlokzati hőszigetelés felhelyezése szükséges az
uszoda meglévő épületrészére és a tornateremre. A tornaterem külső homlokzata felől látszó falfülkés
mélyedéseket 10 cm-es hőszigeteléssel kell kiegyenlíteni. A homlokzatot a hőszigetelés után vakolni
szükséges.
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)
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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: Aszód uszoda és melléképületei felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212225-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 2170 Aszód, Hatvani út 3.; hrsz.: 1237
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Szakkollégiuma
(2170 Aszód, Hatvani út 3.; hrsz.: 1237) uszodaépületének felújítása és melléképületeinek (öltözők,
összekötő épületrész, vizesblokkok) felújítása.
Az uszoda uszodagépészetileg megfelelő állapotban van, de a fűtése nem megfelelő, a kiszolgáló
egységek teteje beázik, illetve a körülmények a használhatóságot negatívan befolyásolják.
Más iskolák tanulói és a vendégek számára a tanuszoda megközelítése a felújított öltöző épületen
keresztül lesz lehetséges. A bejárat az eredeti bejárattal megegyező helyen, az épületrész nyugati oldalán
lesz. Belépve a bejárati előtérbe jutunk, melyből jobbra egy új fix üveg ablak néz a medencetérre. Innen
nyílik egy férfi-női wc, a pénztár és maga az öltöző tér. Az öltözőben 5 kabinos öltözőfülke (melyből egy
mozgáskorlátozott) és ruhatároló szekrények találhatóak. Innen nyílik a 2 db 20 fős öltöző csoportok
számára, a takarítószer tároló, és a medencetérbe vezető előtér. Ebből az előtérből nyílik két wc és a
mozgáskorlátozott wc-zuhanyzó, illetve tovább lehet haladni a férfi- és a női mosdó, zuhanyzó és wck irányába, valamint a medencetérbe. A férfi- és női zuhanyzókban 3-3 épített, paravánnal elválasztott
zuhanyzó található. A wc helyiségekben 2-2 wc kabin kapott helyet.
Az épület kívülről krémszínű vékonyvakolatot kap, a tetejére – a meglévő tetővel azonos magasságban és
hajlásszögben – piros cserepeslemez fedés kerül.
Medencetér:
Meglévő medence újraszigetelése és csempézése:
A meglévő csempézést le kell verni, majd az egyenetlenségeket vakolattal és gletteléssel meg kell
szüntetni. Kellősítés után Mapei Mapelastic kenhető vízszigeteléssel le kell kenni a medence alját, falait és
a meglévő lépcsőket is. A medencét ezután újra kell csempézni.
Úszómesteri kabin és új zuhanyzó:
A meglévő acél vázas úszómesteri kabint és a medenceteret a tornaterembe vezető folyosótól elválasztó
acél szerkezetű falat el kell bontani, majd Porotherm 10 N+F vázkerámia falazóelemből újra építeni. A
medencetér és a folyosó közötti falba új ajtó kerül. Az úszómesteri kabin és a meglévő épített zuhanyzók
közé egy új épített zuhanyzót kell építeni. A medencetér felőli falakat a mennyezetig fel kell csempézni,
a zuhanyzó falait és alját Mapei Mapelastic kenhető víszigeteléssel kell lekezelni. Az úszómesteri kabin
belsejét vakolni, glettelni és diszperziós festékkel lefesteni szükséges. A padlóburkolat kerámia burkolat
lesz, 40 cm-es lábazati csempézéssel.
Pinceszinti uszodagépészet:
Új tűzgátló fal:
Az uszodagépészetet új 15 cm vastag tűzgátló gipszkarton fallal le kell választani a gépészeti folyosóról,
ahol jelenleg is kazán működik. A tűzgátló gipszkarton falba tűzgátló ajtót kell beépíteni.
Külső födém elbontása és új felnyitható ajtó:
Az uszodagépészeti tér az iskola tanműhely épületének körvonalán túl nyúlik, a terepszint felett ez egy
alacsony, betongerendákkal lefedett, betonozott, 67 cm magas felépítményként jelenik meg.
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A betongerendás fedést el kell bontani, új 25 cm magas koszorút kell beépíteni. A koszorú fölé 20 cm-es
zsalukőből felfalazást kell építeni, a felfalazásba szellőzőnyílás kerül. Az új lefedést 10°-os félnyereg tetős
kialakítású, két irányban felnyitható tető szendvicspanelből kell kialakítani. A tető szendvicspanel ajtó
40x40-es zártszelvény vázzal és a megfelelő tömítésekkel, vízorral készül. A szendvicspanel legalább 80
mm-es PIR töltetű szendvicspanel legyen.
A túlnyúló gépészeti rész 4 sarkára új 85x80 cm-es, illetve 85x55 cm-es beton alapot kell építeni, melyet a
meglévő alaptestig, a feltételezett -3,23 m-ig le kell vinni. A beton alapra 4 db HEA200-as oszlop, azokra
2-2 db IPE200-as gerenda kerül, a későbbiekben az uszodagépészeti berendezések kiemelése, cseréje,
javításának elvégzése céljából. Az uszodagépészeti rész megközelíthetősége miatt a hátsó, tanműhelybe
vezető járdát meg kell hosszabbítani, hogy géppel, teherautóval is megközelíthető legyen.
A gépészeti térbe új, falra szerelhető acél létra is kerül, hogy a menekülési útvonalat biztosítani lehessen.
Szertár:
A tornateremhez kapcsolódó szertár falazata a nem megfelelő koszorú miatt meg van repedve. Emiatt a
meglévő, szintén rossz állapotú tető elbontása szükséges. A meglévő falakra új koszorút kell építeni, majd
új, a meglévővel azonos hajlásszögű és magasságú tetőt kell építeni.
Az új tető szarufái 10/15-ösek, a talp- és taréjszelemen 15/15-ös, a tetőhajlásszög 5,5°.
Tornaterem:
A tornaterem meglévő üvegtégla nyílászáróit ki kell bontani, Porotherm 30 N+F vázkerámiából felfalazni,
és 4 új műanyag nyílászárót behelyezni. Az új műanyag nyílászárók a meglévő áthidaló/koszorú alá
kerülnek közvetlenül. A felfalazás után a tornaterem felől ezt a falfelületet vakolni, glettelni és diszperziós
fehér festékkel újra festeni szükséges.
Hőszigetelés:
Az energiahatékonyság növelése céljából 5 cm homlokzati hőszigetelés felhelyezése szükséges az
uszoda meglévő épületrészére és a tornateremre. A tornaterem külső homlokzata felől látszó falfülkés
mélyedéseket 10 cm-es hőszigeteléssel kell kiegyenlíteni. A homlokzatot a hőszigetelés után vakolni
szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás az építési munkák tekintetében (hónapokban megadva a
kötelező 12 hónapon felül, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap időtartamban) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A megajánlás a többlet jótállás időtartamára vonatkozik. Egész hónapban megadva, kizárólag a
12 hónapot meghaladó többlethónapok megadásával. 0 többlet hónap is megajánlható, az nem
eredményezi az ajánlat érvénytelenségét. 0 többlet hónap megajánlása esetén az értékelés során ezen
résszempontra az értékelési ponthatár alsó határa szerinti pontszám (0) kerül kiosztásra. Maximum
értékelésre kerülő többlet időtartam: 24 hónap.
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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:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Aszód uszoda és melléképületei felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● 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: 2
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
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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: Satis Mobil Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13250573242
Postai cím: Mária Utca 13. III/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13250573242
Hivatalos név: Pallér Építő és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10324918207
Postai cím: Verebély László Utca 11
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10324918207
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:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/17 (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
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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NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (10446/2022)
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: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24290188241
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
Hivatalos név: Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: 15579618208
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mágel Ágost
Telefon: +36 99515125
E-mail: magela@index.hu
Fax: +36 99515125
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sopron.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
x 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
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Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: önkormányzati társulás
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
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:
Sopron – egyéb gép - KEHOP-3.2.1-15-2017-00017
Hivatkozási szám: EKR000406282022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1004

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42415100-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 339/2014 (XII.19) Korm.rend-ben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között
a2014-2020programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a
továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához
szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Sopron térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

1005

(továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi gép beszerzése az alábbi
mennyiségben:
Anyagmozgató-rakodó gép:
1 db bálafogós targonca
• Emelési magasság: min. 4400mm;
• Közlekedési magasság: max. 3300mm;
• Névleges teherbírás: min. 3000kg (tehersúlypont 500mm);
• Motorteljesítmény: min. 33 kW;
• Bálafogó munkaeszköz kialakítása préselt hulladékbálákhoz: megfogó pofa hossza: min.1000mm,
bálafogó teherbírása min. 2500kg.
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban történjen.
Hibaelhárítás: valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése
garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben biztosított legyen (nyertes
AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a javítást a szakszervizben elkezdeni
és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott időintervallumok
munkanapok figyelembevételével értelmezendőek, a hibaelhárítás megkezdése a szervizben a
munkafelvétellel kezdődik meg.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a szállított típusú tétel tekintetében, legalább 2 fő elméleti és
gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása, úgy, hogy a betanítás
1 fő esetében min. 1 óra. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás
helyszíne: Eladó és Vevő megállapodása szerint, a leszállított eszköz rendelkezésre állási helyének
a figyelembevételével. A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és
paramétereket, a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint
meghatározott dolog határidős adásvétele) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés
lehetőségét nem biztosítja.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű
dologra,eljárásra,védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,személyre,származásra vagy gyártási folyamatra
való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a321/2015.
(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek. alapján.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46. § (3) bek-ben foglaltak alapján
a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy
védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,személyre,típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
A részletes műszaki leírást és feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
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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: Sopron – egyéb gép - KEHOP-3.2.1-15-2017-00017
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42415100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 339/2014 (XII.19) Korm.rend-ben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a2014-2020programozási
időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások
lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Sopron térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt
(továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi gép beszerzése az alábbi
mennyiségben:
Anyagmozgató-rakodó gép:
1 db bálafogós targonca
• Emelési magasság: min. 4400mm;
• Közlekedési magasság: max. 3300mm;
• Névleges teherbírás: min. 3000kg (tehersúlypont 500mm);
• Motorteljesítmény: min. 33 kW;
• Bálafogó munkaeszköz kialakítása préselt hulladékbálákhoz: megfogó pofa hossza: min.1000mm,
bálafogó teherbírása min. 2500kg.
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban történjen.
Hibaelhárítás: valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése
garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben biztosított legyen (nyertes
AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a javítást a szakszervizben elkezdeni
és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott időintervallumok
munkanapok figyelembevételével értelmezendőek, a hibaelhárítás megkezdése a szervizben a
munkafelvétellel kezdődik meg.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a szállított típusú tétel tekintetében, legalább 2 fő elméleti és
gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása, úgy, hogy a betanítás
1 fő esetében min. 1 óra. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás
helyszíne: Eladó és Vevő megállapodása szerint, a leszállított eszköz rendelkezésre állási helyének
a figyelembevételével. A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és
paramétereket, a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint
meghatározott dolog határidős adásvétele) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés
lehetőségét nem biztosítja.
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Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű
dologra,eljárásra,védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,személyre,származásra vagy gyártási folyamatra
való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a321/2015.
(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek. alapján.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46. § (3) bek-ben foglaltak alapján
a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy
védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,személyre,típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
A részletes műszaki leírást és feltételeket 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 2.1. Névleges teherbírás: min. 3.000 kg (500 mm tehersúlypont esetén) (kg) 10
2 2.2. Motor teljesítmény: min. 33 kW (kW) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 hulladékgazd. projekt
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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
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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:
06155 / 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: Rész száma: Elnevezés: Sopron – egyéb gép - KEHOP-3.2.1-15-2017-00017
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
a közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy az
ajánlattételi határidő lejártáig nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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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:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
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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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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NHSZ TISZA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (10289/2022)
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: NHSZ TISZA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13262275216
Postai cím: Húszöles Út 149
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tüdős Tamás
Telefon: +36 204737670
E-mail: info.tisza@nhsz.hu
Fax: +36 56426526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nhsztisza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
x 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:
Teleszkópos homlokrakodógép beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000605612022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1012

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43250000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő (Eladó) feladata 1 db teleszkópos homlokrakodó szállítása az adásvételi szerződésben
foglaltak szerint.
A szállítással egyidejűleg át kell adni Ajánlatkérő részére az alábbi dokumentációkat:
• A megajánlott rakodógépre vonatkozó EK megfelelőségi nyilatkozat a rakodógép gyártójától vagy az
Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT) letelepedett meghatalmazott képviselőjétől magyar
nyelven.
• Kezelési-karbantartási utasítás magyar nyelven, a megajánlott rakodógép típusra vonatkozóan, papír
alapon és elektronikus formában is.
• A megajánlott rakodógép típusra vonatkozóan, valamint a hozzá tartozó adapterek/kiegészítők
tekintetében alkatrész katalógus papír alapon és elektronikus formában, ábrákkal- képekkel cikkszámok
megjelölésével.
• Jótállási füzet, és/vagy garancia füzet és/vagy szerviz füzet és/vagy jótállási jegy; (Digitális/elektronikus
garancia füzet és/vagy szervizfüzet elfogadott. Amennyiben digitális/elektronikus garancia füzet és/vagy
szervizfüzet kerül vezetésre abban az esetben forgalmazói/gyártói nyilatkozat szükséges)
• A Forgalmi engedély (Üzembentartóként NHSZ Tisza Nonprofit Kft. kerüljön bejegyzésre), a forgalomba
helyezés alapdokumentumai (Jármű kísérőlap, Műszaki vizsgálati lap) a jármű sikeres átadás-átvétel
lezárását követő 10 munkanapon belül személyes átadás keretében kerül átadásra, törzskönyv (átadása
postai úton, közvetlenül az okmányirodából).
• Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatról szóló dokumentum a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvényben meghatározottak szerint.
• Nyertes Ajánlattevőnek meg kell adnia a jótállási kötelezettség alá nem eső kopó-, fogyó alkatrészek
gyártó vagy forgalmazó által kiállított listája (lista hiányában szállítói nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
mely alkatrészek minősülnek fogyó kopó alkatrésznek,) abban az esetben is kérünk nyilatkozatot, ha nincs
ilyen alkatrész)
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A forgalomba helyezés napját követő 10 munkanapon belül nyertes ajánlattevő az Üzembentartóval
( NHSZ Tisza Nonprofit Kft.) előzetesen egyeztetett időpontban és helyen kötelezettséget vállal az
Üzembentartó minimum 3 óra időtartamban 2 fő munkavállalója részére a rakodógép üzemeltetésével,
kezelésével, használatával kapcsolatos oktatás, betanítás megtartására.
A rakodógép megfelelő, amelyeket a nyertes ajánlattevő az átadás-átvétel (teljesítés) során sikeres
maximum 4 óra időtartamú működés/funkció próba (a továbbiakban: működés próba) lefolytatásával
igazol.
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: Teleszkópos homlokrakodógép beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43250000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: NHSZ Tisza Nonprofit Kft (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db teleszkópos homlokrakodógép szállítása és üzembehelyezése adás-vételi szerződés keretében
a közbeszerzési műszaki leírásban rögzítettek szerinti részletes műszaki és egyéb követelményeknek
megfelelően.
A teleszkópos homlokrakodógép műszaki jellemzői, valamint egyéb követelmény
Min. teherbírás (legmagasabb gémállásnál):1 750 kg
Min. emelőmagasság: 5 600 mm
Max. fordulási sugár: 3 750 mm
Max önsúly : 6 000 kg
Min. motor teljesítmény:55 kW
Pelikánkanál (csavarozható élvédővel) szélesség min. 2 m, űrtartalom min. 0,8 m3
Bálafogó adapter (kocka bála): min. 500 mm nyitás
A kötelezően előírt jótállás időtartama 24 hónap, vagy 2 000 munkaóra
A részletes leírásokat a szakmai dokumentáció részeként kötelezően benyújtandó „MŰSZAKI LEÍRÁS
(SZAKMAI AJÁNLAT)” tartalmazza, azzal, hogy kizárólag új termékek megajánlására van lehetőség.
Új terméknek minősül az a termék, amely üzembe helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön
nem volt, bemutató, illetve próbatermékként vagy annak részeként sem használták
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Az ajánlat tárgyát képező gépnek, eszközeinek meg kell felelni a vonatkozó európai irányelveknek,
szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi
előírásoknak.
Nyertes Ajánlattevő feladata a gép szállítása, lepakolása, üzembehelyezése, forgalomba helyezése,
minimum 3 óra időtartamban 2 fő részére a gép üzemeltetésével, kezelésével, használatával kapcsolatos
oktatás, betanítás.
Ajánlattevő köteles a „MŰSZAKI LEÍRÁS (SZAKMAI AJÁNLAT)” táblázatban „Megajánlott termék” oszlopban
megadni a megajánlott termék pontos gyártmány és pontos típus megnevezését, az oszlopot kitölteni
akként, hogy az ajánlott termék beazonosítható, összehasonlítható legyen Ajánlatkérő által előírt termékre
vonatkozó minimális egyenértékűségi elvárásokkal.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
(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 megajánlott termékekre vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt,
24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (min.0- max.12 hónap) 5
2 A megajánlott termékekre vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, 2 000 üzemórát
meghaladó időszak vonatkozásában (min.0 - max. 1.000 üzemóra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelés során adható pontszám értékelési szempontonként : 0-100
Az 1.és 2. Minőségi értékelési szempont (többlet jótállási) értékelésekor a legkedvezőbb ajánlat a
maximális pontszámot kapja, a többi ajánlat pontszáma legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
arányosan kerül meghatározásra (Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában, 2020.
március 25. napján megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet „A relatív értékelés
módszerei” fejezet 1. pont ab) alpont szerinti „egyenes arányosítás”.
Ajánlati ár: az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan
számolja ki a pontszámokat. (KÉ. 2020. évi 60. szám, 2020.03.25.) 1. számú melléklet „A relatív értékelés
módszerei” fejezet 1. pont, aa) alpont szerinti „fordított arányosítás”.
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Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghatározza az 1.és 2.
Minőségi értékelési szempontok vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét - tehát
legmagasabb mértékét -, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával
azonos számú pontot ad.
Ennek megfelelően a 1. értékelési szempont tekintetében meghatározott legkedvezőbb szint 12 hónap. 2.
értékelési szempont tekintetében meghatározott legkedvezőbb szint 1.000 üzemóra.
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:
08686 / 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: Rész száma: Elnevezés: Teleszkópos homlokrakodógép beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
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Az eljárás eredménytelen.
A benyújtási határidőig nem érkezett ajánlat, ezért a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárás
eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el 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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NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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:

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:
2022/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nick Község Önkormányzata (10336/2022)
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: Nick Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15424587118
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 14.
Város: NICK
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9652
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csorba József
Telefon: +36 95377241
E-mail: kozbeszerzes.ekr@gmail.com
Fax: +36 95377241
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nick.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000323462022/
reszletek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) 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
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Oktatás
Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Nick, Kőris utca útfelújítás
Hivatkozási szám: EKR000323462022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233252-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Burkolt közút pályaszélesítése és burkolatfelújítása összesen 450 m hosszban 5,0 és 6,0 m változó
szélességben. A beruházás során két rétegben aszfalt burkolat kerül beépítésre. A Rákóczi utca (országos
közút) és Kőris utca csatlakozása nem kerül jelen beruházás keretében felújításra. Az út két oldalán többek között a csapadékvíz elvezetés érdekében - az érintett 450,0 m útszakaszon 221,0 m kiemelt
szegély, és 313,0 m "K" szegély beépítése valósul meg. A Kőris utcához csatlakozó zsákutca a meglévő
útalap felhasználásával 58,0 m hosszban 3,0 m burkolat szélességgel, aszfalt burkolatot kap, valamint
0,5-0,5 m kétoldali padka kerül kiépítésre.
A jelenlegi nyomvonalon a vízelvezetési lehetőségek figyelembevételével kialakított útburkolat épül, a
korábbi kiépítésnek megfelelő 5 m szélességben. Az új burkolat mentén a burkolatszél megtámasztása
érdekében patka illetve szegély épül. A burkolatot át kell vezetni a Kőris patak hídján, azonban a
hídszerkezetet érintő beavatkozások nem képezik a beruházás tárgyát.
Az út teljes hosszán a következő pályaszerkezet került betervezésre:
Útpálya:
- 4 cm vtg AC-11 kopóréteg
- 4 cm vtg AC-11 kiegyenlítő-kötőréteg
- Meglevő útalap
Útpályaszélesítés:
- 4 cm vtg AC-11 kopóréteg
- 4 cm vtg AC-11 kötőréteg
- 20 cm M56 útalap
- 15 cm Homokos kavics védőréteg
Padka általános helyeken:
- 15 cm M22 Mechanikai stabilizáció
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Útpályaszélesítés meglevő kiemelt szegélyes szakaszon:
- 4 cm vtg AC-11 kopóréteg
- 4 cm vtg AC-11 kötőréteg
- Meglevő alaprétegek
Padka meglevő kiemelt szegélyes szakaszon:
- 15 cm M22 Mechanikai stabilizáció
- Meglevő alaprétegek
Hídon:
- 4 cm vtg AC-11 kopóréteg
- Meglévő pályaszerkezet
- Áthidaló szerkezet
Az út mentén mindkét oldalon 0,5-0,5 m széles, 4% oldalesésű, 15 cm vastag stabilizált padka épül. A
burkolat alatt a meglevő útalap felhasználható. A korrekciók és szélesítések helyén új, 15 cm homokos
kavics rétegen 20 cm vastag M56 útalap épül. Azokon a helyeken ahol az alapréteg magassági korrekciója
szükséges kiegészítő M22 alapréteget kell beépíteni.
Az út menti árkok, és azok műtágyai nem képezik jelen közbeszerzés tárgyát.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31489297 (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: Nick, Kőris utca útfelújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Nick, 398/2, 400/4, 420, 428, 429/4 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Burkolt közút pályaszélesítése és burkolatfelújítása összesen 450 m hosszban 5,0 és 6,0 m változó
szélességben. A beruházás során két rétegben aszfalt burkolat kerül beépítésre. A Rákóczi utca (országos
közút) és Kőris utca csatlakozása nem kerül jelen beruházás keretében felújításra. Az út két oldalán többek között a csapadékvíz elvezetés érdekében - az érintett 450,0 m útszakaszon 221,0 m kiemelt
szegély, és 313,0 m "K" szegély beépítése valósul meg. A Kőris utcához csatlakozó zsákutca a meglévő
útalap felhasználásával 58,0 m hosszban 3,0 m burkolat szélességgel, aszfalt burkolatot kap, valamint
0,5-0,5 m kétoldali padka kerül kiépítésre.
A jelenlegi nyomvonalon a vízelvezetési lehetőségek figyelembevételével kialakított útburkolat épül, a
korábbi kiépítésnek megfelelő 5 m szélességben. Az új burkolat mentén a burkolatszél megtámasztása
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érdekében patka illetve szegély épül. A burkolatot át kell vezetni a Kőris patak hídján, azonban a
hídszerkezetet érintő beavatkozások nem képezik a beruházás tárgyát.
Az út teljes hosszán a következő pályaszerkezet került betervezésre:
Útpálya:
- 4 cm vtg AC-11 kopóréteg
- 4 cm vtg AC-11 kiegyenlítő-kötőréteg
- Meglevő útalap
Útpályaszélesítés:
- 4 cm vtg AC-11 kopóréteg
- 4 cm vtg AC-11 kötőréteg
- 20 cm M56 útalap
- 15 cm Homokos kavics védőréteg
Padka általános helyeken:
- 15 cm M22 Mechanikai stabilizáció
Útpályaszélesítés meglevő kiemelt szegélyes szakaszon:
- 4 cm vtg AC-11 kopóréteg
- 4 cm vtg AC-11 kötőréteg
- Meglevő alaprétegek
Padka meglevő kiemelt szegélyes szakaszon:
- 15 cm M22 Mechanikai stabilizáció
- Meglevő alaprétegek
Hídon:
- 4 cm vtg AC-11 kopóréteg
- Meglévő pályaszerkezet
- Áthidaló szerkezet
Az út mentén mindkét oldalon 0,5-0,5 m széles, 4% oldalesésű, 15 cm vastag stabilizált padka épül. A
burkolat alatt a meglevő útalap felhasználható. A korrekciók és szélesítések helyén új, 15 cm homokos
kavics rétegen 20 cm vastag M56 útalap épül. Azokon a helyeken ahol az alapréteg magassági korrekciója
szükséges kiegészítő M22 alapréteget kell beépíteni.
Az út menti árkok, és azok műtágyai nem képezik jelen közbeszerzés tárgyát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont építésvezető szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 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:
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: Nick, Kőris utca útfelújítás
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: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
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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: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Balázs Közmű Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14529933218
Postai cím: Ady Endre Utca 30
Város: Vasszécseny
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9763
Ország: Magyarország
E-mail: info@balazskozmu.hu
Telefon: +36 309792347
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94461107
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14529933218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32352573
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31489297
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: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28958772218
Postai cím: Fő Utca 45/B
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28958772218
Hivatalos név: Balázs Közmű Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14529933218
Postai cím: Ady Endre Utca 30
Város: Vasszécseny
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9763
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14529933218
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:
2022/03/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
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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:
2022/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Óbudai Egyetem (10304/2022)
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: Óbudai Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308760241
Postai cím: Bécsi Út 96/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kopasz Gábor
Telefon: +36 703888077
E-mail: obuda@cashflowhungary.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-obuda.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: Felsőoktatási intézmény
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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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:
Felújítási és szerelési munkák beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000317542022
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:
Az Óbudai Egyetemnek a felhívás II.1.6. pontjában megjelölt összesen 96788 m2 alapterületű székhelyén
és telephelyein különböző építőipari felújítási és szerelési munkák elvégzése keretszerződés alapján az
alábbi munkanemek szerint:
- Zsaluzás és állványozás,
- Irtás, föld- és sziklamunka,
- Helyszíni beton és vasbeton munkák,
- Előregyártott elemek elhelyezése és szerelése,
- Falazás és egyéb kőműves munkák,
- Fém- és könnyűszerkezeti elem elhelyezése és szerelése,
- Ácsmunka,
- Vakolás és rabicolás,
- Szárazépítés,
- Tetőfedés,
- Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés,
- Bádogozás,
- Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése,
- Felületképzés,
- Szigetelés,
- Beépített berendezési tárgyak elhelyezése,
- Villanyszerelés,
- Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése,
- Takarítási munkák,
- Belsőépítészet, díszítéstechnika,
az egyes munkanemek részletes műszaki tartalmát a Dokumentáció tartalmazza.
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Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a keretszerződés szerint az ajánlattevő ajánlatában szereplő
rezsióradíj alapon további építési és szerelési munkák elvégzése, amely munkák elvégzése során
az anyagdíj elszámolása a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő fenti munkanemek elvégzése
vonatkozásban megadott egységáron, ennek hiányában a TERC VIP normagyűjtemény szerinti anyagárból
adott kedvezmény szerinti elszámolással történik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 285000000 (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: Felújítási és szerelési munkák beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1034 Budapest, Bécsi u. 94-96.
1034 Budapest, Bécsi u. 96/b.
1034 Budapest, Doberdó u. 6 - 6 a.
1034 Budapest, Szőlő u. 2.-4.
1065 Budapest, Podmaniczky u. 8.
1088 Budapest, Népszínház u. 8. / József körút 6.
1146 Budapest, Thököly út 74.
1146 Budapest, Thököly út 67.
1145 Budapest, Jávor utca 9/B.
1145 Budapest, Jávor utca 9/C.
1085, Budapest, Mária utca 7.
1084 Tavaszmező 7-13, 14-18, 15, 17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Óbudai Egyetemnek a felhívás II.2.3. pontjában megjelölt összesen 96788 m2 alapterületű székhelyén
és telephelyein különböző építőipari felújítási és szerelési munkák elvégzése keretszerződés alapján az
alábbi munkanemek szerint:
- Zsaluzás és állványozás,
- Irtás, föld- és sziklamunka,
- Helyszíni beton és vasbeton munkák,
- Előregyártott elemek elhelyezése és szerelése,
- Falazás és egyéb kőműves munkák,
- Fém- és könnyűszerkezeti elem elhelyezése és szerelése,
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- Ácsmunka,
- Vakolás és rabicolás,
- Szárazépítés,
- Tetőfedés,
- Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés,
- Bádogozás,
- Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése,
- Felületképzés,
- Szigetelés,
- Beépített berendezési tárgyak elhelyezése,
- Villanyszerelés,
- Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése,
- Takarítási munkák,
- Belsőépítészet, díszítéstechnika,
az egyes munkanemek részletes műszaki tartalmát a Dokumentáció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a keretszerződés szerint az ajánlattevő ajánlatában szereplő
rezsióradíj alapon további építési és szerelési munkák elvégzése, amely munkák elvégzése során
az anyagdíj elszámolása a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő fenti munkanemek elvégzése
vonatkozásban megadott egységáron, ennek hiányában a TERC VIP normagyűjtemény szerinti anyagárból
adott kedvezmény szerinti elszámolással történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett műszaki szakember MV-É
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata (hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár szempont az alszempontok szerint / 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 fedezet az FEIF/2271-3/2020-ITM_SZERZ iktatószámú okirat alapján nyújtott támogatásból, valamint
ajánlatkérő saját költségvetéséből áll rendelkezésre.
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
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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: Felújítási és szerelési munkák beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Design and Build Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26519704220

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

1031

Postai cím: Kinizsi Tér 1. B. Balatoni út 2/A, Budapest One irodaház, 1. emelet Regus Iroda
Város: Zalaszentgrót
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8790
Ország: Magyarország
E-mail: berecz.zsolt@designandbuild.hu
Telefon: +36 206234923
Internetcím(ek): (URL) www.designandbuild.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26519704220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 259144145
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 285000000
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:
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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: KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25734832215
Postai cím: Ipari út 3178/19 hrsz
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25734832215
Hivatalos név: DOME Facility Services Group Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12970247241
Postai cím: Lajos Utca 28-32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12970247241
Hivatalos név: Design and Build Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26519704220
Postai cím: Kinizsi Tér 1. B. Balatoni út 2/A, Budapest One irodaház, 1. emelet Regus Iroda
Város: Zalaszentgrót
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8790
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26519704220
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:
2022/04/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
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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:
2022/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (9423/2022)
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: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15309783243
Postai cím: Korányi Frigyes Út 1 10886/33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szepesi Andrea
Telefon: +36 13913346
E-mail: szepesi@koranyi.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.koranyi.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: Kórház
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:
Gyógyszerek szállítása 2 ajánlati részben
Hivatkozási szám: EKR001454482021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1035

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gyógyszerek szállítása 2 ajánlati részben:
1. ajánlati rész: iomeprol,
2. ajánlati rész: bedaquiline.
Továbbiak az adott ajánlati résznél.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 38407591 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: 1. ajánlati rész: iomeprol
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Országos Korányi Pulmonológiai Intézeti Gyógyszertár,
1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyógyszerek szállítása: iomeprol hatóanyag.
-hatáserősség: 350 mg I/ml
Teljes mennyiség (alap és opció):
-alapmennyiség kiszerelésben (db) : 378
-opciós mennyiség kiszerelésben (db) : 163
A továbbiak a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban.
Ajánlatkérő 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 feladata.
Ajánlat olyan termékre tehető, amely az ajánlattétel időpontjában rendelkezik a forgalomba hozatalhoz
szükséges engedélyekkel.
Ezen engedélyek hiányában az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összesen ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: opciós mennyiség kiszerelésben (db) : 163
Vevő a szerződésben megadott mennyiségtől, a szerződés időtartama alatt, a ténylegesen felmerülő
igénye alapján felfelé eltérhet a betegforgalom nagyságától függően, oly módon, hogy a megnövekedett
mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet az adás-vételi szerződésben megadott
feltételekkel a fentiekben meghatározott mennyiségben.
Az alapmennyiség és az opciós mennyiség nettó egységára a szerződés időtartama alatt megegyezik.
Az opciós mennyiség lehívására nem vállal Vevő kötelezettséget
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 2. ajánlati rész: bedaquiline
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Országos Korányi Pulmonológiai Intézeti Gyógyszertár,
1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyógyszerek szállítása: bedaquiline hatóanyag.
- hatáserősség: 100 mg
- alapmennyiség kiszerelésben (doboz): 5
A továbbiak a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban.
Ajánlatkérő 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 feladata.
Ajánlat olyan termékre tehető, amely az ajánlattétel időpontjában rendelkezik a forgalomba hozatalhoz
szükséges engedélyekkel.
Ezen engedélyek hiányában az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó összesen ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A fenti II.2.7. pontban megjelölt határidő pontosan megjelölve:
Jelen szerződés teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 88 napig, de legkésőbb
2022. június 30-ig. Vevő előteljesítést elfogad.
EMMI IV/2832-2/2021/EKF számú támogatói okiratból kerül kiegyenlítésre.
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
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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:
03811 / 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: 1. ajánlati rész: iomeprol
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: 2022/04/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25567072241
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Postai cím: Dorottya Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@atlaspharma.hu
Telefon: +36 18153100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18153107
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25567072241
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: 16406706
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Logisztikai szolgáltatás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
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V.2.10)
V.2.11)

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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: Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25567072241
Postai cím: Dorottya Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25567072241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. ajánlati rész: bedaquiline
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: 2022/04/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25567072241
Postai cím: Dorottya Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@atlaspharma.hu
Telefon: +36 18153100
Internetcím(ek): (URL)
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Fax: +36 18153107
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25567072241
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: 22000885
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Logisztikai szolgáltatás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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: Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25567072241
Postai cím: Dorottya Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25567072241
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:
2022/05/14 (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
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Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10159/2022)
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: Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10901816213
Postai cím: Mátyás király Utca 6
Város: Visegrád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bolla Krisztina Rita
Telefon: +36 209846161
E-mail: dr.bolla.krisztina@pprt.hu
Fax: +36 26398229
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://parkerdo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási 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:
Kopárok - Hegyikerékpáros pálya megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR000185952022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45236100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya egy transzfer szakaszt is tartalmazó erdei terepkerékpáros körpálya megvalósítása,
melynek teljes hossza 7114 m.
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: Kopárok - Hegyikerékpáros pálya megvalósítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
45236100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Pilisvörösvár 019/13 hrsz., 023/2 hrsz., 032 hrsz., 038/1 hrsz., Piliscsaba
091 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett létesítmény egy erdei terepkerékpáros körpálya. Az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (Evt. Vhr.) szerint
erdei közjóléti berendezés (4. sz. mell. 20. pont: erdei kerékpáros ösvény), amelyen további közjóléti
berendezések (áteresz, rámpa, ugrató, ösvény megtámasztás, stb.) kerülnek elhelyezésre. A pálya 0,5-1,6m
szélességben kerül kialakításra a "Kopárok" - Zajnát hegy helyszínen. A pályához tartozó kiegészítő elemek:
a pálya belépőpontját jelző beléptető kapu, a pályák végén és a turistautak keresztezésénél elhelyezett
lassító elemek, továbbá információs táblák. A tervezett pályarendszer 1 db körpályát és egy belépési
ponton úgynevezett transzfer szakaszt tartalmaz. A körpálya megközelítésére használatos kétirányú
forgalmú szakasz 780 méter hosszúságú.
- Pályahossz: 6335 m
- Átlagos hosszirányú lejtés: 6 %
- Átlagos pályaszélesség (m): 1,2 m
Teljes hossz: 7114 m.
A kivitelezőnek a kialakítandó nyomvonalon az illetékes Nemzeti Parkkal (DINPI) történő egyeztetéseket
követően ki kell jelölnie, majd ki is kell építenie a teljes nyomvonalon minimum 100 db műtárgyat:
(kerékpáros rámpát, ösvény megtámasztást, kerékpáros ugratót). Megvalósítási főbb feladatok:
nyomvonal kitűzés; nyomvonal tisztítás; terület előkészítés; nyomvonal készítés, rézsűképzés, tömörítés;
nyomvonal tesztelése és műtárgyak pontos helyének meghatározása; végső nyomvonal terv elkészítése,
egyeztetése; műtárgyak kihelyezése; ösvény megtámasztás; erdei útzár, kerékpáros kapu, tájékoztató
táblák kihelyezése; forgalomszámláló kihelyezése; szerelőpont kialakítás. A tervezett nyomvonal (beleértve
a kerékpáros pályát és a megközelítéséhez javasolt útvonalat) erdőterületen található.
Továbbá a nyugati részén kb. 72 m hosszban érinti a Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési területet és kb. 12 m hosszban a Pilisvörösvári Zajnát-hegy kaptárkövei
Természeti Emlék védett természeti emlék védterületét érinti, emellett szinte teljes egészében (6335
m) Pilisvörösvár Város képviselőtestületének a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló
16/2011. (V.30.) Ök. rendelete alapján a „Zajnát-hegy, más néven "Kopárok és a Cseresznyés-erdő helyi
természetvédelmi területen” halad keresztül.
További információk a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.a) pontja tekintetében
megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban megadva; 0 hónap – 24
hónap) 15
2 3. sz. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.b) pontja tekintetében megajánlott szakember többlet
szakmai tapasztalatának mértéke (hónapban megadva; 0 hónap – 24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) Értékelési szempontok pontban rögzített minőségi részszempontok tekintetében
többlet szakmai tapasztalat alatt a következő tárgyú szakmai tapasztalatot érti: erdei közjóléti berendezés
(az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló
61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (Evt. Vhr.) 1. § (1) bekezdés 5. pontban foglalt meghatározás és 4. sz.
mellékletben felsorolt jegyzék szerint) kivitelezésében és/vagy felújításában szerzett tapasztalat.
Ajánlatkérő a szakemberek között nem engedte meg az átfedést, mert kétséget kizáróan csak így tudja
biztosítani, hogy az értékelési szempont megfeleljen a Kbt. 76. § (6) bek. e.) pont szerinti követelménynek.
A bemutatni kívánt szakemberek nevét és azonosító adatait az ajánlatban kötelező feltüntetni; a
szakemberek meg nem nevezése a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés
e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
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:
05939 / 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: Rész száma: Elnevezés: Kopárok - Hegyikerékpáros pálya megvalósítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
75. §
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha: ...b.) - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható
- rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Ajánlatkérő előzetesen az EKR-ben rögzítette a fedezet összeget, amely kevesebb, mint a beérkezett egyetlen
ajánlat ajánlati ára.
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
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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: TRAIL ART PARK KFT
Nemzeti azonosítószám: 14786354242
Postai cím: Vecseház Utca 7 115340
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1162
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14786354242
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
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Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az ajánlattevő neve és címe:
Hivatalos név: TRAIL ART PARK KFT.
Cím: 1162 Budapest, Vecseház Utca 7.
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma: 14786354242
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (10276/2022)
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: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 18680188213
Postai cím: Puskás Tivadar Utca 11
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit
Telefon: +36 75519542
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés
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:
BAF monitoring rendszer laboratóriumi vizsgálatai
Hivatkozási szám: EKR000207472022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1051

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90711500-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
BAF kutatási terület monitoring rendszerének laboratóriumi hátteret igénylő vizsgálatai (2022–2025),
vállalkozási szerződés keretében:
1. Vállalkozási díj átalány elszámolású része, egyenes áfa
1.1. Éves üzemeltetési jelentés készítése
2. Vállalkozási díj tételes elszámolású része, egyenes áfa
2.1. Terepi tevékenység
2.1.1. Vízmintavétel kifolyó vízből (2 kút)
2.1.2. Vízmintavétel szivattyúzással (10 kút)
2.1.3. Felújítás
2.2. Laboratóriumi vizsgálatok
2.2.1. Általános vízkémia vízből (21 komponens)
2.2.2. Nyomelemvizsgálat vízből (31 elem)
2.2.3. O-18 és H-2 meghatározása vízből
2.2.4. H-3 meghatározása vízből
2.2.5. Trícium meghatározása H-3/He-3 módszerrel vízből
2.2.6. Rn-222 meghatározása vízből
2.2.7. Vízkor, C-13 és C-14 meghatározása vízből
2.2.8. S-34 meghatározása
2.2.9. N-15 meghatározása
2.2.10. O-18 (SO4-ből) meghatározása vízből
2.2.11. Nemesgáz tartalom és izotóparány mérés vízből
2.2.12. U-234/238 tartalom és izotóparány mérés vízből
2.2.13. Sr-87/86 tartalom és izotóparány mérés vízből
2.2.14. Vízkor, Kr-81 meghatározása vízből
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A laborvizsgálatokhoz szükséges víz mennyiségét a mindenkori vizsgálólabor határozza meg az
alkalmazott eljárásrend és módszer alapján. A mintázandó kutak vízmennyiség szempontjából nem
korlátozottak, a vizsgálatokhoz korlátlan mennyiségű víz áll rendelkezésre. A vizsgálható vízmennyiség
csak a vállalkozó által végzendő szivattyúzás, ill. mintavétel időtartamának a függvénye.
A 2.2.3. ponttól 2.2.14. pontig terjedő speciális vizsgálatok esetében a szerződéskötésig igazolnia kell,
hogy ezek a vizsgálatok olyan laboratóriumban kerülnek elvégzésre, mely ilyen vizsgálatokat már végzett
(szerződéskötési feltétel). A 2.2.3–14. pontokban meghatározott speciális izotóp vizsgálatok kimutatási
határával (KH) és mérési bizonytalanságával kapcsolatosan az Ajánlatkérő elvárását a Vállalkozási
Szerződés tervezet 1. melléklete (Műszaki leírás) tartalmazza.
A Vállalkozó köteles továbbá a tárgyi munka ellátására vonatkozóan a Megrendelő által – a 155/2014.
(VI. 30) Korm. rendeletben előírtak szerint - kiadott képességvizsgálati igazolással is rendelkezni
(szerződéskötési feltétel).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32493900 (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: BAF monitoring rendszer laboratóriumi vizsgálatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90711500-9

További tárgyak:

71610000-7

Kiegészítő szójegyzék

71630000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Baranya megye, Nyugat-Mecsek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
BAF kutatási terület monitoring rendszerének laboratóriumi hátteret igénylő vizsgálatai (2022–2025),
vállalkozási szerződés keretében:
1. Vállalkozási díj átalány elszámolású része, egyenes áfa
1.1. Éves üzemeltetési jelentés készítése (4 db)
2. Vállalkozási díj tételes elszámolású része, egyenes áfa
2.1. Terepi tevékenység
2.1.1. Vízmintavétel kifolyó vízből (2 kút) (8 mintavétel)
2.1.2. Vízmintavétel szivattyúzással (10 kút) (40 mintavétel)
2.1.3. Felújítás (4 kampány)
2.2. Laboratóriumi vizsgálatok
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2.2.1. Általános vízkémia vízből (21 komponens) (48 minta)
2.2.2. Nyomelemvizsgálat vízből (31 elem) (48 minta)
2.2.3. O-18 és H-2 meghatározása vízből (48 minta)
2.2.4. H-3 meghatározása vízből (12 minta)
2.2.5. Trícium meghatározása H-3/He-3 módszerrel vízből (12 minta)
2.2.6. Rn-222 meghatározása vízből (12 minta)
2.2.7. Vízkor, C-13 és C-14 meghatározása vízből (12 minta)
2.2.8. S-34 meghatározása (12 minta)
2.2.9. N-15 meghatározása (12 minta)
2.2.10. O-18 (SO4-ből) meghatározása vízből (12 minta)
2.2.11. Nemesgáz tartalom és izotóparány mérés vízből (12 minta)
2.2.12. U-234/238 tartalom és izotóparány mérés vízből (5 minta)
2.2.13. Sr-87/86 tartalom és izotóparány mérés vízből (5 minta)
2.2.14. Vízkor, Kr-81 meghatározása vízből (5 minta)
A laborvizsgálatokhoz szükséges víz mennyiségét a mindenkori vizsgálólabor határozza meg az
alkalmazott eljárásrend és módszer alapján. A mintázandó kutak vízmennyiség szempontjából nem
korlátozottak, a vizsgálatokhoz korlátlan mennyiségű víz áll rendelkezésre. A vizsgálható vízmennyiség
csak a vállalkozó által végzendő szivattyúzás, ill. mintavétel időtartamának a függvénye.
A 2.2.3. ponttól 2.2.14. pontig terjedő speciális vizsgálatok esetében a szerződéskötésig igazolnia kell,
hogy ezek a vizsgálatok olyan laboratóriumban kerülnek elvégzésre, mely ilyen vizsgálatokat már végzett
(szerződéskötési feltétel). A 2.2.3–14. pontokban meghatározott speciális izotóp vizsgálatok kimutatási
határával (KH) és mérési bizonytalanságával kapcsolatosan az Ajánlatkérő elvárását a Vállalkozási
Szerződés tervezet 1. melléklete (Műszaki leírás) tartalmazza.
A Vállalkozó köteles továbbá a tárgyi munka ellátására vonatkozóan a Megrendelő által kiadott
képességvizsgálati igazolással is rendelkezni (szerződéskötési feltétel).
(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.3. pontban bemutatott személyi állománynak az alkalmasságnál előírt 36
hónapot meghaladóan szerzett szakmai gyakorlati ideje (hónap) (max. további 24 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 95
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opcionális rész (mennyiség):
Az opcionális rész a tételes elszámolású tevékenységekre előirányzott mennyiségeken felüli mintavételi és
laboratóriumi vizsgálati feladatok fedezetére szolgál.
A II.2.4. pontban megadott feladatokból további maximum 5 vízmintavétel szivattyúzással (2.1.2.
feladat), és további maximum 5 db vízminta laboratóriumi vizsgálata a 2.2.1., 2.2.2. és 2.2.3. feladatnak
megfelelően. Az opcionálisan megrendelt tételek ellenértéke a vállalkozói díj tételes elszámolású részének
5%-át nem haladhatja meg.
Az opcionális rész terhére történő munkavégzés a Megrendelő előzetes írásbeli igénye alapján történik,
a szerződésben meghatározott feltételek figyelembevételével. Az opcionális munkák elszámolásának az
alapját a szerződés mellékletét képező díjrészletező táblázat képezi
Az ajánlatkérő/Megrendelő által, az opcionális rész terhére megrendelt és a Vállalkozó által elvégzett,
valamint a Megrendelő által leigazolt tevékenységet a Vállalkozó a következő esedékes számlában
számolhatja el .
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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:
03838 / 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: BAF monitoring rendszer laboratóriumi vizsgálatai
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
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A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11563192202
Postai cím: Esztergár Lajos Utca 19
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: Magyarország
E-mail: mecsekerc@mecsekerc.hu
Telefon: +36 72535370
Internetcím(ek): (URL) www.mecsekerc.hu
Fax: +36 72535388
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11563192202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29548593
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32493900
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: HUF
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)
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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: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11563192202
Postai cím: Esztergár Lajos Utca 19
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11563192202
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
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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:
Szerződéskötés dátuma: 2022.05.16.
Nyertes Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7633 Pécs, Esztergár Lajos Utca 19
11563192-2-02
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (10295/2022)
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: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 18680188213
Postai cím: Puskás Tivadar Utca 11
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit
Telefon: +36 75519542
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rhk.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
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés
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:
Adatbázis kapcsolódó térinformatikai feldolgozás
Hivatkozási szám: EKR000108032022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1059

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére potenciálisan alkalmas földtani
képződmény telephelykutatási programja keretében igen nagy mennyiségben jönnek létre különböző
szakterületekről származó adatok, adatrendszerek. Ezek minél teljesebb és hatékonyabb integrálása
telephelyet leíró földtani modellbe és a létesítmény tervezési folyamataiba, a numerikus modellezésekbe,
illetve végső soron az ezeket felhasználó biztonsági értékelésekbe az RHK Kft. jogszabályi kötelezettsége
(155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 48. § (1), valamint 3. melléklet 3. kötet 3.2.3.0300 pont).
A jelen szerződés keretében elvégzendő tevékenység célja egy olyan, ezt a folyamatot támogatni
képes integrált szakértői rendszer kialakítása, amely egységes struktúrában, a térben definiált
kutatóobjektumokhoz kötötten kezeli a különböző szakmai adatrendszereket, eredménytérképeket
és szelvényeket, illetve lehetővé teszi a térinformatikai alapú, integrált adatértékelések kivitelezését.
Mivel a tervezett integrált szakértői rendszer bemeneti adatai az RHK Kft. által validált, jelenleg is létező,
postgreSQL relációs adatbázisból (RADAT) származnak, ezért a munka keretében össze kell hangolni a
szakértői rendszert és a RADAT adatbázist. Az integrált szakértői rendszernek biztosítania kell a hosszú
távú megőrzésre szánt, illetve a selejtezhető adatok körének kijelölését és elválasztását.
A Vállalkozó által elvégzendő feladatok:
Rendszerterv készítése
Szakértői rendszer létrehozása
- Térinformatikai adatbázis és kapcsolódó interfészek (vastag kliens) kiépítése tesztadatokkal
- A teljes adatrendszerrel rendelkező adatbázis kiépítése a tesztüzemű szerveren
- A téradatbázis és a vastag kliens elindítása az éles üzemben működő szerveren
- Web alapú felhasználói felület (vékony kliens) átadása
Használati útmutató készítése
Megvalósulási dokumentáció készítése
Az elvégzendő feladatok részletezését a Műszaki leírás (1. számú melléklet) tartalmazza.
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II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 40788000 (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: Adatbázis kapcsolódó térinformatikai feldolgozás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72262000-9

További tárgyak:

72320000-4

Kiegészítő szójegyzék

72322000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft., 7031 Paks, Hrsz: 8803/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Vállalkozó által elvégzendő feladatok:
Rendszerterv készítése (1 dokumentum)
Szakértői rendszer létrehozása, részfeladatok:
- Térinformatikai adatbázis és kapcsolódó interfészek (vastag kliens) kiépítése tesztadatokkal [1 rendszer]
- A teljes adatrendszerrel rendelkező adatbázis kiépítése a tesztüzemű szerveren [1 rendszer]
- A téradatbázis és a vastag kliens elindítása az éles üzemben működő szerveren [1 rendszer]
- Web alapú felhasználói felület (vékony kliens) átadása [1 rendszer]
Használati útmutató készítése (1 dokumentum)
Megvalósulási dokumentáció készítése (1 dokumentum)
Az elvégzendő feladatok részletezését a Műszaki leírás (1. számú melléklet) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M2.a) pontban előírt személyi állomány alkalmasságnál előírtakat meghaladó
térinformatikai szoftverfejlesztés és/vagy SQL adatbázis kezelés területén szerzett gyakorlati ideje (további
max. 36 hó) 10
2 Az M2.b) pontban előírt személyi állomány alkalmasságnál előírtakat meghaladó térinformatikai
szoftverfejlesztés és/vagy SQL adatbázis kezelés területén szerzett gyakorlati ideje (további max. 36 hó) 10
3 Az M2.c) pontban előírt személyi állomány alkalmasságnál előírtakat meghaladó térinformatikai
szoftverfejlesztés és/vagy SQL adatbázis kezelés területén szerzett gyakorlati ideje (további max. 12 hó) 10
Költség szempont –
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x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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:
02854 / 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
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A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adatbázis kapcsolódó térinformatikai feldolgozás
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: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kőmérő Műszaki, Tudományos, Kutató-Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14463242202
Postai cím: Esztergár Lajos Utca 19.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: Magyarország
E-mail: komero@komero.hu
Telefon: +36 72535284
Internetcím(ek): (URL) www.komero.hu
Fax: +36 72535282
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14463242202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 43094000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40788000
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
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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: Kőmérő Műszaki, Tudományos, Kutató-Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14463242202
Postai cím: Esztergár Lajos Utca 19.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14463242202
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
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Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Szerződés megkötésének dátuma: 2022. május 16.
Nyertes Ajánlattevő:
Név: Kőmérő Műszaki, Tudományos, Kutató-Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19.
Adószám: 14463242-2-02
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társas (10291/2022)
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: Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53475653
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 12
Város: Tihany
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8237
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bendi Lajos
Telefon: +36 208080008
E-mail: bendi.lajos@tihany.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tihany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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: területfejlesztés
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:
Visszhang domb és Bencés fogadó előtti tér
Hivatkozási szám: EKR000977612020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész
Visszhang domb történelmi játszótér
A tervezett munkákkal érintett ingatlan a közhiteles nyilvántartásban lévő 9424 egyedi azonosító számú
nyilvántartott régészeti lelőhelyen fekszik, azaz a beruházás műemléki jelentőségű területen lévő védett
műemléki értéket érint .
A játszótér két részből áll, egy telepített játszószerekkel berendezett ütéscsillapító kéregburkolattal
borított játszótérből, valamint a gyepes központi részből. Ezek a játékok egyedi tervezésű és gyártmányú
szabványosított játékok, amelyek az Ilona Malom Műhelyben készültek, vagy azzal egyenértékűek.
A következő játszóeszközök kapnak helyet: libikóka, rugós állatok, stéges-csónak mászóka, terepcsúszda,
óriás varsa alagút és homokozó „elsüllyedt” hajókkal. A játszótéren kialakított dombot bevonjuk a játékba,
mely változatossá teszi a terepet, helyet biztosítva a csúszdának. A játszótér területén meglévő és tervezett
fák adnak árnyékot a gyerekeknek.
A játszótér másik része gyepes, itt a szabad játékhoz biztosítunk teret és faragott fa állatfigurákkal idézzük
fel Tihany egykori falusias hangulatát, amikor ezeken a kopár domboldalakon még nyájak legeltek.
A gyepes térbe kerül elhelyezésre a bronz terepasztal, amely a Tihanyi-félsziget terep plasztikája, amely a
gyerekek, felnőttek és látássérültek számára egyaránt érdekesség.
A növényzet fenntartásához öntözőrendszer lesz kialakítva.
Bontási munkák: invazív fajok kivágása, meglévő kerti bútorok és játszótéri eszközök bontása, deponálása
Burkolatépítés: andezit 73 m2, ütéscsillapító homok 36,5m2, fa őrlemény 366m2,
Játszótér berendezései: 15 tétel, (39db),
Egyéb berendezések: bronz terepasztal, kerti bútorok, fa építmények
Növénytelepítés: gyepesítés 221m2, fák és évelők telepítése, meglévő gyepfelület felújítása
Öntözőrendszer: 1 klt
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2. rész
Bencés fogadó előtti tér felújítása
A tervezett munkák a rendelkezésre álló közhiteles nyilvántartás adatai szerint a 9422 egyedi azonosító
számú kiemelten védett régészeti lelőhelyet érintik, azaz a beruházás műemléki jelentőségű területen lévő
védett műemléki értéket érint.
Az Apátság előtti burkolt felülethez új, anyagában megegyező raszter kiosztású burkolt terület. A barlang
bejárata előtti részen a burkolat a szomszédos, legyező mintába rakott kockakő folytatása, kiegészítése
(bazalt kockakőből, és világosabb, sárgás színű cseh gránitból rakott). A burkolt felületekre eső csapadék
elvezetése 5 db pontvíznyelőn keresztül zárt csatornarendszerben történik. A tereprendezés során esetleg
előkerülő terepszint alatti sziklákat a helyszínen figyelembe kell, azokat kitermelni nem lehet.
A korábban a téren elhelyezett, ám kidöntött díszkutat visszaállítjuk, körülötte annak védelmére 4
mészkőből készült padot helyezünk el, a kőpadok védik a kutat a fizikai veszélyektől. A négy kő pad mellé
egy keskeny puszpáng sövényt terveztünk, mely a padokkal azonos magasságú, nyírott cserjesáv. A Pisky
sétány felé eső gyepet stabilizált gyepként felújítjuk. A zöldfelületi szegélyeket évelőkkel bővítjük.
Bontási munkák: invazív fajok kivágása, meglévő kerti bútorok és eszközök bontása, deponálása,
térburkolatok bontása
Burkolatépítés: andezit 636,4 m2, kiskockakő 49m2, stabilizált gyep 148m2,
Ülőfal 1db,
Egyéb berendezések: kerti bútorok, fa építmények, kő padok (4db) elhelyezése
Növénytelepítés: gyepesítés, fák és évelők telepítése, meglévő gyepfelület felújítása
Csapadékvízelvezetés: 1 klt.
Ivókút vízellátás: 1 klt.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 41807813 (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: Visszhang domb - történelmi játszótér kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112723-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8237 Tihany, Hrsz. 675/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bontási munkák: invazív fajok kivágása, meglévő kerti bútorok és játszótéri eszközök bontása, deponálása
Burkolatépítés: andezit 73 m2, ütéscsillapító homok 36,5m2, fa őrlemény 366m2,
Játszótér berendezései: 15 tétel, (39db),
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Egyéb berendezések: bronz terepasztal, kerti bútorok, fa építmények
Növénytelepítés: gyepesítés 221m2, fák és évelők telepítése, meglévő gyepfelület felújítása
Öntözőrendszer: 1 klt
A tervezett munkákkal érintett ingatlan a közhiteles nyilvántartásban lévő 9424 egyedi azonosító számú
nyilvántartott régészeti lelőhelyen fekszik, azaz a beruházás műemléki jelentőségű területen lévő védett
műemléki értéket érint, az ebből eredő speciális körülményekre (pl. a földmunkák során) fokozottan
figyelni szükséges. Azonosító szám: MK 8710 [19283]
(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 kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama (min 0, max 18 hónap)
15
2 A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.1. pont szerinti szakember szakmai tapasztalata (min 0, max 5 db) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00004
II.2.9) További információ:
Ért módszer: az „Nettó vállalkozási díj (HUF)” vonatkozásában fordított arányosítással. A többlet jótállás
és a szakember szakmai tapasztalata vonatkozásában egyenes arányosítással. A Kbt. 77. § (1) bek: max 18
hó, illetve 5 db, ami a maximális pontszámot kapja. A 0 hónap többlet megajánlás és a 0 db megajánlása 0
pontot kap.
Az M.2.1. pont szerinti szakember vonatkozásában ajánlatkérő nyilvántartott régészeti lelőhelyen, és/vagy
nyilvántartott műemléki értéken végzett kivitelezés helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalatot
értékeli.
A nettó vállalkozási díj tekintetében a tartalékkeret nélküli összeg kerül értékelésre.
A tejesítési határidő a munkaterület átadásától számít.
Az M.1.1. alkalmassági követelmény, valamint az M.2.1. szakember szakmai tapasztalat értételési
részszempont vonatkozásában ajánlatkérő rögzíti, hogy a műemléki érték, illetve régészeti lelőhely esetén
amennyiben az nem Magyarország területén fekszik, úgy ezen fogalmazás alatt az adott ország jogrendje
szerinti egyenértékű besorolást kell érteni.
II.2.1)
Elnevezés: Bencés fogadó előtti tér felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Tihany Hrsz. 120/2,125, 2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Bontási munkák: invazív fajok kivágása, meglévő kerti bútorok és eszközök bontása, deponálása,
térburkolatok bontása
Burkolatépítés: andezit 636,4 m2, kiskockakő 49m2, stabilizált gyep 148m2,
Ülőfal 1db,
Egyéb berendezések: kerti bútorok, fa építmények, kő padok (4db) elhelyezése
Növénytelepítés: gyepesítés, fák és évelők telepítése, meglévő gyepfelület felújítása
Csapadékvízelvezetés: 1 klt.
Ivókút vízellátás: 1 klt.
A tervezett munkák a rendelkezésre álló közhiteles nyilvántartás adatai szerint a 9422 egyedi azonosító
számú kiemelten védett régészeti lelőhelyet érintik, azaz a beruházás műemléki jelentőségű területen lévő
védett műemléki értéket érint, az ebből eredő speciális körülményekre (pl. a földmunkák során) fokozottan
figyelni szükséges. Azonosító szám: MJT 8710 [10468]
(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 kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama (min 0, max 18
hónap) 15
2 A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.2 pont szerinti szakember szakmai tapasztalata (min 0, max 5 db) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00004
II.2.9) További információ:
Ért módszer: az „Nettó vállalkozási díj (HUF)” vonatkozásában fordított arányosítással. A többlet jótállás
és a szakember szakmai tapasztalata vonatkozásában egyenes arányosítással. A Kbt. 77. § (1) bek: max 18
hó, illetve 5 db, ami a maximális pontszámot kapja. A 0 hónap többlet megajánlás és a 0 db megajánlása 0
pontot kap.
Az M.2.1 és M.2.2. pont szerinti szakember vonatkozásában ajánlatkérő a nyilvántartott régészeti
lelőhelyen, és/vagy nyilvántartott műemléki értéken végzett építési kivitelezési munka helyszíni
irányításában szerzett szakmai tapasztalatot értékeli.
A nettó vállalkozási díj tekintetében a tartalékkeret nélküli összeg kerül értékelésre.
A tejesítési határidő a munkaterület átadásától számít.
Az M.1.2. alkalmassági követelmény, valamint az M.2.1. szakember szakmai tapasztalat értételési
részszempont vonatkozásában ajánlatkérő rögzíti, hogy a műemléki érték, illetve régészeti lelőhely esetén
amennyiben az nem Magyarország területén fekszik, úgy ezen fogalmazás alatt az adott ország jogrendje
szerinti egyenértékű besorolást kell érteni.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
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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:
00639 / 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: Visszhang domb - történelmi játszótér kialakítása
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
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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:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot 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)
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Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243
Hivatalos név: STYLUS Építő és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33129590
Postai cím: Belgrád Rakpart 2. III./4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25051474241
Hivatalos név: IM PRODUCT KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47075551
Postai cím: Rózsakert utca 3-11. D.ép.A.lház. 3.em.2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14362811243
Hivatalos név: Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30921403
Postai cím: Aulich Utca 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24238278213
Hivatalos név: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46555441
Postai cím: Ady Endre Utca 4.
Város: Hévíz
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8380
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25516416220
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Bencés fogadó előtti tér felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
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A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/16 (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: STYLUS Építő és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33129590
Postai cím: Belgrád Rakpart 2. III./4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
E-mail: cegkapu.zrt@stylus.hu
Telefon: +36 309002381
Internetcím(ek): (URL) www.stylus.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25051474241
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: 41807813
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki
vezetés MV-É-M jogosultsággal kertészeti munkálatok résztevékenységei burkolatépítési munkálatok
résztevékenységei
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

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: BGRÁNIT Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62246185
Postai cím: Kassák Lajos Utca 10
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23725591213
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243
Hivatalos név: STYLUS Építő és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33129590
Postai cím: Belgrád Rakpart 2. III./4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25051474241
Hivatalos név: Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30921403
Postai cím: Aulich Utca 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24238278213
Hivatalos név: Nagy Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72760716
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26218087241
Hivatalos név: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46555441
Postai cím: Ady Endre Utca 4.
Város: Hévíz
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8380
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25516416220
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:
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Az Összegezés megküldését követően ajánlatkérő a támogatótól megigényelt többletforrást 2022. 03. 28án kiadott Kormányhatározatban kapta meg, azt követően kerülhetett sor a szerződés aláírására. Az 1. rész
tekintetében nyertes ajánlattevő az ajánlatát nem tartotta fent.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat (10263/2022)
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: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15726432205
Postai cím: Kossuth Tér 3
Város: Tiszalúc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3565
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Siri Norbert
Telefon: +36 301405488
E-mail: polgarmester@tiszaluc.hu
Fax: +36 46598339
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:
Tiszalúc belterületi útfejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000271082022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1078

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 építési beruházás célja a meglévő szilárd burkolatú aszfaltutak burkolatainak felújítása melegaszfalt
felhasználásával.
A tervezéssel érintett összes útszakasz Tiszalúc település belterületén található.
Az utcák lakóépületek megközelítését szolgálják, ill. a település úthálózati elemeiként helyi közútként
sorolhatóak be. A tárgyi útszakaszok burkolatához kiépített vagy kiépítés nélküli gépkocsi behajtók és
gyalogos kapubejárók csatlakoznak.
A felújítandó útszakaszok nyomvonalai, helyszínrajzi vonalvezetései a síkvidéki jellegnek megfelelőek. A
magassági vonalvezetés változatlan, alapvetően kis mértékben emelkedik vagy esik.
A belterületen a már említett családi házas ingatlanok vagy intézmények helyezkednek el, a vízelvezető
árok és a padka felhízott és növényzettel benőtt, az átereszek állapota megfelelő.
A pályaszerkezet összetöredezett burkolattal rendelkezik, teherbírási problémákra utaló jelek, süllyedések
tapasztalhatóak.
Az útszakaszok állapota egységesen a leromlott állapottal jellemezhető. Ezen hibák inkább csak felületi
jellegűek, nagytömegű pályaszerkezetcsere, vagy altalaj teherbíró képesség vesztettség a meglévő állapot
jellegéből nem következtethető.
A felső kopóréteg állapota az egyes utcák útburkolat állapota szerint eltérő, egyes szakaszokon
összerepedezett míg máshol inkább gyűrődések tapasztalhatóak. A lefektetett közmű nyomvonalak és
azok helyreállításai is lokális inhomogenitást okoznak. A kátyúk mértéke és mennyisége is változó.
A padka minden egyes útszakasz esetében elfogadható.
A keresztmetszeti paraméterek tervezett kialakításait az U-04 sz. Mintakeresztszelvény tervlap mutatja be.
Az egyes szelvényekben a keresztmetszeti kialakításokat pedig az U-03.01-11 sz. Keresztszelvény tervlapok
szemléltetik.
Bem József utca
3,00 burkolat-szélesség (m)
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4,00 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Károlyi utca
3,00 burkolat-szélesség (m)
4,00 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Csalogány utca
3,00 burkolat-szélesség (m)
4,00 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Dózsa utca
3,00 burkolat-szélesség (m)
4,00 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Kossuth utca
3,50 burkolat-szélesség (m)
4,50 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Kossuth utca
4,00 burkolat-szélesség (m)
5,00 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Kossuth utca
4,00 burkolat-szélesség (m)
5,00 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Kossuth kis köz
3,00 burkolat-szélesség (m)
4,00 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Kossuth utca (hosszú)
2,90 burkolat-szélesség (m)
3,90 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Táncsics utca
3,00 burkolat-szélesség (m)
4,00 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Jókai utca
3,00 burkolat-szélesség (m)
4,00 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Részletesen a csatolt tervdokumentáció és műszaki leírás alapján.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 112997475 (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 – 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: Tiszalúc belterületi útfejlesztés
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: 3565 Tiszalúc :
Károlyi utca hrsz 1425
Csalogány utca hrsz 1388
Dózsa utca hrsz 1059
Kossuth utca hrsz 1098
Kossuth utca hrsz 955/1
Kossuth utca hrsz 718
Kossuth utca hrsz 440
Kossuth köz hrsz 615
Táncsics utca hrsz 411
Jókai utca hrsz 743
Bem József utca hrsz 1386
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás célja a meglévő szilárd burkolatú aszfaltutak burkolatainak felújítása melegaszfalt
felhasználásával.
A tervezéssel érintett összes útszakasz Tiszalúc település belterületén található.
Az utcák lakóépületek megközelítését szolgálják, ill. a település úthálózati elemeiként helyi közútként
sorolhatóak be. A tárgyi útszakaszok burkolatához kiépített vagy kiépítés nélküli gépkocsi behajtók és
gyalogos kapubejárók csatlakoznak.
A felújítandó útszakaszok nyomvonalai, helyszínrajzi vonalvezetései a síkvidéki jellegnek megfelelőek. A
magassági vonalvezetés változatlan, alapvetően kis mértékben emelkedik vagy esik.
A belterületen a már említett családi házas ingatlanok vagy intézmények helyezkednek el, a vízelvezető
árok és a padka felhízott és növényzettel benőtt, az átereszek állapota megfelelő.
A pályaszerkezet összetöredezett burkolattal rendelkezik, teherbírási problémákra utaló jelek, süllyedések
tapasztalhatóak.
Az útszakaszok állapota egységesen a leromlott állapottal jellemezhető. Ezen hibák inkább csak felületi
jellegűek, nagytömegű pályaszerkezetcsere, vagy altalaj teherbíró képesség vesztettség a meglévő állapot
jellegéből nem következtethető.
A felső kopóréteg állapota az egyes utcák útburkolat állapota szerint eltérő, egyes szakaszokon
összerepedezett míg máshol inkább gyűrődések tapasztalhatóak. A lefektetett közmű nyomvonalak és
azok helyreállításai is lokális inhomogenitást okoznak. A kátyúk mértéke és mennyisége is változó.
A padka minden egyes útszakasz esetében elfogadható.
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A keresztmetszeti paraméterek tervezett kialakításait az U-04 sz. Mintakeresztszelvény tervlap mutatja be.
Az egyes szelvényekben a keresztmetszeti kialakításokat pedig az U-03.01-11 sz. Keresztszelvény tervlapok
szemléltetik.
Bem József utca
3,00 burkolat-szélesség (m)
4,00 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Károlyi utca
3,00 burkolat-szélesség (m)
4,00 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Csalogány utca
3,00 burkolat-szélesség (m)
4,00 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Dózsa utca
3,00 burkolat-szélesség (m)
4,00 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Kossuth utca
3,50 burkolat-szélesség (m)
4,50 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Kossuth utca
4,00 burkolat-szélesség (m)
5,00 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Kossuth utca
4,00 burkolat-szélesség (m)
5,00 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Kossuth kis köz
3,00 burkolat-szélesség (m)
4,00 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Kossuth utca (hosszú)
2,90 burkolat-szélesség (m)
3,90 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Táncsics utca
3,00 burkolat-szélesség (m)
4,00 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Jókai utca
3,00 burkolat-szélesség (m)
4,00 korona-szélesség (m)
0,50 padka (m)
Részletesen a csatolt tervdokumentáció és műszaki leírás alapján.
(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 szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (min 0 - max 10 darab
projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama kötelező 24 hónapon felül (min 0 - max 12 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A ponthatárok közötti pontszám megadásának módszere:Az ajánlati ár esetében fordított arányosítással
történik a pontszámok kiosztása: mivel a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
(A Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója - KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. alapján.).
Fordított arányosítás:
Kiosztható pontszám: 0-100 (ez kerül felszorzásra a súlyszámmal)
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A kiosztott pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal.
A fenti módszer alapján kiszámított végső pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során kettő
tizedesjegyig vizsgálja kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket
elhagyja. Például: 5,859 esetén 5,85 illetve 7,034023 esetén 7,03. Az így kialakult pontazonosság
esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak. A szakember szakmai
tapasztalata esetében két szélső érték közti megajánlásra vonatkozó képlet szerint történik a pontszámok
kiosztása: mivel a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a legkedvezőtlenebb tartalmi elemre a minimális pontot
(alsó ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb
tartalmi elemhez viszonyítva számolja ki a pontszámokat (http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek /
miniszterelnoksegiutmutatok Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához).
Amennyiben az ajánlattevő az értékelési szempont esetében nem adja meg ajánlatában a teljesítésben
részt vevő szakember szakmai tapasztalatát, nem támasztja alá az értékelési szempont szerinti
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megajánlását, úgy abban az esetben az ajánlat nem érvénytelen, hanem az ajánlatkérő az értékelési
szempontra 0 pontot ad.
A jótállás időtartama esetében két szélső érték közti megajánlásra vonatkozó képlet szerint történik a
pontszámok kiosztása: mivel a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi
elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a legkedvezőtlenebb tartalmi elemre a minimális pontot
(alsó ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb
tartalmi elemhez viszonyítva számolja ki a pontszámokat (http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/
miniszterelnoksegiutmutatok
Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás
meghatározásához).
Két szélső érték közti megajánlás:
Kiosztható pontszám: 0-100 (ez kerül felszorzásra a súlyszámmal)
Az értékelés képlete (két szélső érték közti megajánlás):
P = (A vizsgált – A legkedvezőtlenebb) / (A legkedvezőbb – A legkedvezőtlenebb) x (P max – P min) + P
min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
A legkedvezőtlenebb: a legkedvezőtlenebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A kiosztott pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal.
Részletesen a csatolt közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
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
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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: Tiszalúc belterületi útfejlesztés
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: 2022/05/17 (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: FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 11585271205
Postai cím: Üteg Utca 2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: ferkft@fer3331.hu
Telefon: +36 46508306
Internetcím(ek): (URL) www.fer3331.hu
Fax: +36 46507935
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11585271205
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: 112997475
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: aszfaltozás: az ajánlattétel
időpontjában még nem ismert
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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: FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 11585271205
Postai cím: Üteg Utca 2
Város: Miskolc
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NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11585271205
Hivatalos név: Mizsik László Egyéni Vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 49424111225
Postai cím: Balaton Utca 6.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 49424111225
Hivatalos név: Új-Alapkő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13420628205
Postai cím: Erőmű Utca 32.
Város: Sajószentpéter
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3770
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13420628205
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:
2022/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Újpesti Torna Egylet (9928/2022)
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: Újpesti Torna Egylet
Nemzeti azonosítószám: 19803124241
Postai cím: Megyeri Út 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Móczár Anita
Telefon: +36 705446126
E-mail: kozbeszerzes@ute.hu
Fax: +36 12721272
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ute.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: Sport Egyesület
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: Sport
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
UTE Jégpálya-karbantartógép beszerzése 2
Hivatkozási szám: EKR000419352022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1089

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
37481000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Újpesti Torna Egylet részére, a Szilágyi utcai sporttelepen 2020-ban elkészült jégcsarnokban található
jégpálya karbantartásához szükséges 1 db jégpálya-karbantartógép (Rolba) beszerzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47300000 (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: UTE Jégpálya-karbantartógép beszerzése 2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

1090

Fő tárgy:
37481000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1044 Budapest, Szilágyi utca 30. hrsz.: 76334/7
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Újpesti Torna Egylet részére 1 db alapfelszereltségű jégpálya karbantartására alkalmas elektromos
jégpálya-karbantartógép előírt szerződéses feltételek szerinti szállítása, átadása.
A szállítandó eszközökkel szembeni főbb elvárások:
- új (legfeljebb 20 üzemóra működésű);
- elektromos meghajtású;
- hó tartály mérete 3000 liter +/- 300 liter
- víz tartály(ok) össz. térfogata: 1000 liter +/- 100 liter
- kés mérete: 190 cm +/- 10 cm
- gép hossza: 400 cm +/- 10 cm
- gép szélessége: 210 cm +/- 5 cm
Kiegészítők:
- akkumulátor pack (2x40V, 840 Ah)
- központi víztöltő rendszer akkuhoz
- oldalkefe
- galvanizált szán szerkezet
- automata vízadagaló rendszer
A termékeknek a közvetlen megrendelések során meg kell felelniük az ajánlatkérő által kiadott műszaki
paraméterekben
meghatározottaknak, anyag összetételnek, minőségi kritériumoknak, méreteknek, stb. Az
ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a szállítási költséget, továbbá tartalmaznia kell a behozatallal,
forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges
hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót. Ajánlattevőnek szakmai ajánlat részeként nyilatkoznia kell az előírt minimális
követelményekről. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az
ajánlattevőt terheli. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az
Ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes ajánlattevőnek, sem
másoknak nem fizet.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárásokban a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bekezdés alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, 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 esetleges
hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező tárgyaknak egyértelmű
megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben "vagy azzal egyenértékű"-t kell érteni azzal, hogy az
egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előírt jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő (maximum 24 hó) 15
2 Cseregép biztosítása felmerülés esetén (igen/nem) 15
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
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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:
06012 / 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: UTE Jégpálya-karbantartógép beszerzése 2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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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: Laminar Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23908758213
Postai cím: Bánki Donát Utca 8.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: info@laminarbau.hu
Telefon: +36 24446246
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23908758213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 48000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47300000
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:
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V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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: Suplimum Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24521510213
Postai cím: Koppány Utca 21.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24521510213
Hivatalos név: Laminar Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23908758213
Postai cím: Bánki Donát Utca 8.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23908758213
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:
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(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:
2022/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Újpesti Torna Egylet (10165/2022)
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: Újpesti Torna Egylet
Nemzeti azonosítószám: 19803124241
Postai cím: Megyeri Út 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Móczár Anita
Telefon: +36 705446126
E-mail: kozbeszerzes@ute.hu
Fax: +36 12721272
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ute.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ute.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Sportegyesület
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: Sport
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Ráckeve Kajak-kenu sportlétesítmény építése
Hivatkozási szám: EKR000017262022
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:
Az Újpesti Torna Egylet kajak-kenu szakosztálya részére új sporttelepet hoznánk létre, ahol a különböző
korosztályok sportolói nyugodt, természetes és minőségi környezetben tudnak edzeni és felkészülni a
sporteseményeikre. Ennek helyszínéül egy Ráckevén, műemlék jelentőségű területen fekvő telekre esett
a választás, mely közvetlen Duna-parti kapcsolatával, jó tömegközlekedési megközelíthetőségével ideális
feltételeket biztosít a funkciók kialakításához. A telek jelenleg beépítetlen, az azon elhelyezkedő korábbi
épületek teljes mértékben elbontásra kerültek.
A tervezett épület kétszintes, magastetős kialakítású, hagyományos tömegképzéssel, melyet a földszinten
egy fedett-nyitott áttörés bont csak meg. A beruházás célja egy olyan létesítmény kialakítása, mely
biztosítja azokat a területeket és funkciókapcsolatokat, melyekre a szakosztály sportolóinak szüksége van
a lehető legjobb felkészülési program kialakítására és végrehajtására oly módon, hogy az épületet adott
esetben és időszakosan több szakosztályuk is hasznosíthassa.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 621498620 (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: Ráckeve kajak-kenu sportlétesítmény 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: HU1 A teljesítés helye: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 92. hrsz.: 54
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Újpesti Torna Egylet kajak-kenu szakosztálya részére új sporttelepet hoznánk létre, ahol a különböző
korosztályok sportolói nyugodt, természetes és minőségi környezetben tudnak edzeni és felkészülni a
sporteseményeikre. Ennek helyszíne Ráckevén, műemlék jelentőségű területen fekvő telek adna otthont,
mely közvetlen Duna-parti kapcsolatával, jó tömegközlekedési megközelíthetőségével ideális feltételeket
biztosít a funkciók kialakításához. A telek jelenleg beépítetlen, az azon elhelyezkedő korábbi épületek
teljes mértékben elbontásra kerültek.
A tervezett épület kétszintes, magastetős kialakítású, hagyományos tömegképzéssel, melyet a földszinten
egy fedett-nyitott áttörés bont csak meg. Az épület hasznos nettó alapterülete 634 m2.
A földszinti elrendezés három főbb nagy egységre bontható. Itt kapnának helyet az olyan kiszolgáló
funkciók, mint a látogatói vizesblokkok, az elektromos és gépészeti helyiségek, valamint a külső
sportegyesületek számára fenntartott, vizesblokkal is rendelkező öltöző. Fontos szempont volt, hogy
ez a szárny igény szerint akár időszakosan, akár hosszabb távon is leválasztható legyen az épület többi
funkciójától, hogy ezeket független módon is használni lehessen. Kialakításra kerülne itt egy mosoda,
egy nagy konyhabútorral felszerelt étkező és közösségi tér, a tároló és manipulációs tér, valamint az
edzőterem. A földszinti harmadik terület az áttört folyosóval teljesen leválasztott gondnoki lakás, ez a rész
teljesen függetlenül üzemeltethető az épület többi részétől, saját fűtési és elektromos rendszerrel bír.
Az emeleten kerülnének kialakításra a szállást biztosító szobák (10 db), klasszikus, oldalfolyosós
elrendezésben. A lakóegységek minden esetben saját vizesblokkal. Az emeleti folyosó végén kialakításra
kerülne egy takarító szertár, továbbá a vészkijárat a menekülést biztosító külső lépcsőre.
Az épület alapozás sávalapozással készülne, a teherhordó falak 30 cm vastag; Porotherm 30 klíma (vagy
azzal műszakilag egyenértékű) falazóelemekből építve, az épület földszinti részén kerámia válaszfalak
készülnének. A falazatok anyaga Porotherm 10 N+F és Porotherm 20 N+F falazóelem (vagy azzal
műszakilag egyenértékű). Az épületben a nyílászárók alumínium nyílászáró elemekből készülnének, az
üvegezett nyílászárók a külső oldali hő- és fényvédő fóliával kell majd ellátni.
A beszerzés részeként megvalósulna a külső tereprendezés is, kerítés építéssel és parkoló kialakítással,
továbbá a sólya felújítása is megtörténne a beruházás keretén belül.
Ha a kivitelezési munkákhoz egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási)
tevékenység - jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési,
vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan - szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár
keretében Ajánlattevő (AT) feladata. AT-nek az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly
módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó - a
költségvetésben kifejezetten nem szereplő - előkészítési, kiegészítő, mérnöki, dokumentálási feladatok
ellenértékét is figyelembe kell vennie.
AK a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Műszaki Dokumentációban, a
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárására, 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 esetleges
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hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás
tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben "vagy azzal egyenértékű"-t kell érteni
azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
A létesítményre a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti tartalommal bíró kiviteli tervdokumentáció
került elkészítésre, amely a közbeszerzési Műszaki dokumentáció részét képezi. Ha AT a saját
munkaszervezése kapcsán szükségesnek találja, további szakági/részlet terv(ek) elkészítése a nyertes
Ajánlattevő feladata.
Kivitelező feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán minden
olyan mérnöki, dokumentálási feladat ellátása adott esetbe (közmű egyeztetések, tervek benyújtása
szolgáltatók felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a közbeszerzési dokumentumokban
megfogalmazott feladatok teljes körű megvalósításához - kivitelezéséhez - szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M2)1 szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. r. által az MV-É jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet FMV szakmai tapasztalat
[hónap(ok)ban, max 36 hónap] 5
2 Az M2)2 szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. r. által az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet FMV szakmai tapasztalat [hónap(ok)ban, max 36
hónap] 5
3 Az M2)3 szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. r. által az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet FMV szakmai tapasztalat [hónap(ok)ban, max 36
hónap] 5
4 Előteljesítés vállalása (az előírt teljesítési határidőhöz képest többletvállalás; naptári nap, max 60
nap) 15
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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
AK a 424/2017 (XII.19.) Kr. szerint jár el.
A felhívás VI.3.9) ponthoz (További információk) kapcsolódó információk:
22. AK a minőségi értékelési részszempontok szerinti megajánlások alátámasztására az alábbi
dokumentumok benyújtását írja elő: a szakmai ajánlat részeként nyilatkozatok az adott ért.
részszempontra jelölt szakember(ek)ről és a ”többlet” szakmai tapasztalat(ok)ról, az adott szakember(ek)
saját kezűleg aláírt önéletrajza, amelyből az értékelési részszempont szerinti feltételek egyértelműen
megállapíthatók. A jogosultságot AK ellenőrzi a nyilvántart. szerint. AK felhívja a figyelmet, hogy az
alkalmassági felt. teljesítéséhez nem szükséges a jogosultság megléte, ugyanakkor az értékelés körében
AK csak jogosultság alapján végzett FMV többlet tapasztalatot értékeli.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

1099

23. A nyertes AT a kivitelezési munkák tekintetében teljes körű építési-szerelési biztosítást (CAR) köteles
kötni. A nyertes AT köteles az általa megkötött biztosítás hatályát a Munkaterület átvételétől kezdődően
a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásától számított 60. (hatvanadik) napig fenntartani, min. 10M
Ft/káresemény és 100M Ft/kárév biztosítási összeg erejéig. Az építési-szerelési biztosítás tekintetében
biztosítottként fel kell tüntetni a Megrendelőt is. A biztosítással kapcsolatos részletes előírásokat a
szerződés tervezet tartalmazza. AK felhívja a figyelmet a 322/2015. kr. 26. §-ra.
24. További információkat a KD tartalmazza.
25. Kiegészítő tájékoztatás: EKR-en keresztül.
26. A műszaki dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetést az ajánlattétel során be kell
árazni, szakmai ajánlat keretében nyomtatott formában cégszerűen aláírva az ajánlathoz (.pdf és .xls
formátumban is) csatolni kell.
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:
02791 / 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: Ráckeve kajak-kenu sportlétesítmény építése
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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: 2022/05/12 (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: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12073601213
Postai cím: 510-es Fő Út 26
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
E-mail: pharos95@pharos95.hu
Telefon: +36 307472452
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12073601213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 377952756
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 621498620
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: Organizációs munkák,
Szakfelügyelet Épületszerkezeti, statikai munkák Építészeti munkák
Elektromos munkák Épületgépészeti munkák Külső útépítési munkák Külső közmű munkák
Területrendezés, növénytelepítési és kertészeti munkák, őrzés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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: Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11875204243
Postai cím: Nefelejcs Utca 152638/1 hrsz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1183
Ország: Magyarország
E-mail: info@lorinciepito.net
Telefon: +36 12829917
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12829822
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11875204243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 597731143 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: Bajnóczi Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 28823979213
Postai cím: József Attila Utca 16
Város: Zsámbok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28823979213
Hivatalos név: Novoterm-96 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 12108253243
Postai cím: Címer u. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12108253243
Hivatalos név: Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11875204243
Postai cím: Nefelejcs Utca 152638/1 hrsz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1183
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11875204243
Hivatalos név: E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13565884243
Postai cím: Páva Utca 32./B. 2.em.12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13565884243
Hivatalos név: Virág Gábor Egyéni Vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 69940181233
Postai cím: Kossuth Lajos 51. Kossuth Lajos 51.
Város: Szigetszentmárton
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2318
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 69940181233
Hivatalos név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12073601213
Postai cím: 510-es Fő Út 26
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12073601213
Hivatalos név: NEO Property Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13357371244
Postai cím: Máriássy Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13357371244
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
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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:
2022/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Vaskút Nagyközségi Önkormányzat (10357/2022)
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: Vaskút Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15336897203
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 90.
Város: Vaskút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6521
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lantay Ákos
Telefon: +36 703762388
E-mail: lantay.akos@aldc.hu
Fax: +36 79472151
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vaskut-nagykozseg.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:
Vaskút belterületi vízrendezés II. ütem.
Hivatkozási szám: EKR000057752022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vaskút belterületi vízrendezés II. ütem.
A tervezett fejlesztés keretében:
- a Hársfa utcában burkolt mederelemmel kerül kialakításra a csatorna mintegy 255 fm hosszan
- a Bajai úton a Hársfa utcai becsatlakozásnál beton burkolás történik és a Bajai út 23-17. számú ingatlanok
előtt burkolt mederelvezető rendszer épül ki 74 fm hosszban
- szintén a Bajai úton a páros oldalon a Hársfa utcától a Szeremlei útig 209 fm hosszban burkolt elvezető
rendszer épül
- a Kossuth Lajos utcában a Szeremlei úttól a 23-as számú ingatlanig burkolt elvezető rendszer épül ki, egy
átkötéssel a páros oldalra
- a Petőfi Sándor utcában a befogadó Szeremlei úttól épül ki a földmedrű csatorna csőátereszekkel a 26-os
számú ingatlanig 346 fm hosszban
- a Damjanich utca meglévő Szeremlei úti bevezetése épül újjá és földmedrű kialakítással a 26-os számú
ingatlanig került betervezésre az elvezető rendszer
- a Szeremlei úton a Bajai úttól 600 fm burkolt elvezető rendszer épül ki a nagyszelvényű befogadó
csatornáig.
A kivitelezéssel érintett összes hossz: 1948 fm.
Az érintett területen a kapubejárók alatt új beton átereszek kerültek betervezésre földmeder kialakítása
során. Ahol mederburkolás történik, ott mederelem lefedésére kerül sor az átereszeknél.
A beruházás vízjogi létesítési engedély köteles.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 123456789 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
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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 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: Vaskút belterületi vízrendezés II. ütem.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Vaskút belterület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vaskút belterületi vízrendezés II. ütem.
A tervezett fejlesztés keretében:
- a Hársfa utcában burkolt mederelemmel kerül kialakításra a csatorna mintegy 255 fm hosszan
- a Bajai úton a Hársfa utcai becsatlakozásnál beton burkolás történik és a Bajai út 23-17. számú ingatlanok
előtt burkolt mederelvezető rendszer épül ki 74 fm hosszban
- szintén a Bajai úton a páros oldalon a Hársfa utcától a Szeremlei útig 209 fm hosszban burkolt elvezető
rendszer épül
- a Kossuth Lajos utcában a Szeremlei úttól a 23-as számú ingatlanig burkolt elvezető rendszer épül ki, egy
átkötéssel a páros oldalra
- a Petőfi Sándor utcában a befogadó Szeremlei úttól épül ki a földmedrű csatorna csőátereszekkel a 26-os
számú ingatlanig 346 fm hosszban
- a Damjanich utca meglévő Szeremlei úti bevezetése épül újjá és földmedrű kialakítással a 26-os számú
ingatlanig került betervezésre az elvezető rendszer
- a Szeremlei úton a Bajai úttól 600 fm burkolt elvezető rendszer épül ki a nagyszelvényű befogadó
csatornáig.
A kivitelezéssel érintett összes hossz: 1948 fm.
Az érintett területen a kapubejárók alatt új beton átereszek kerültek betervezésre földmeder kialakítása
során. Ahol mederburkolás történik, ott mederelem lefedésére kerül sor az átereszeknél.
A beruházás vízjogi létesítési engedély köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállási idő (hónapokban; minimum 24, maximum 48 hónap) 15
2 Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől
számítva (órában; minimum 12, maximum 24 óra) 15
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
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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-BK1-2021-00044
II.2.9) További információ:
A szerződés finanszírozása a „TOP-2.1.3-16 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”
program keretében 100 %-ban vissza nem térítendő támogatásból történik, utófinanszírozással. Az
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
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:
03106 / 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
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A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vaskút belterületi vízrendezés II. ütem.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/17 (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: MVH-Force Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26706706217
Postai cím: Palánki Út 41.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: mvhforce@gmail.com
Telefon: +36 304750084
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26706706217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 146999151
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 123456789
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
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Fő- és mellékutak
bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötő- és kopóréteg készítése (AC11)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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: MVH-Force Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26706706217
Postai cím: Palánki Út 41.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26706706217
Hivatalos név: Hegedűs & Schmidt Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11284413217
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 33
Város: Tolna
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7130
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11284413217
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Hivatalos név: HARMATH ÉS TÁRSAI Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 10483839206
Postai cím: Majsai Út 2
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483839206
Hivatalos név: SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14332151241
Postai cím: Fóti Út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14332151241
Hivatalos név: Dekker Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25745605243
Postai cím: Sobieski János Utca 36. a.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25745605243
Hivatalos név: Dél- Konstruktív Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14304857206
Postai cím: Cserzy Mihály Utca 35
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14304857206
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
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
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VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Veresegyház Város Önkormányzata (10370/2022)
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: Veresegyház Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730576213
Postai cím: Fő Út 35.
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Edit
Telefon: +36 28588628
E-mail: simon.edit@veresegyhaz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) 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:
Veresegyház, Álomhegyi tó völgyzáró gát építése
Hivatkozási szám: EKR000463942022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45111000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Álomhegyi tározó völgyzáró gát rövid műszaki leírása :
A völgyzáró gát a Folyás patak 1+100 és 1+400 szelvényei között épül 174.50 mBf koronaszinttel 30
fm koronaszélességgel , valamint a víz- mentett oldalon 1:3 rézsűhajlással. A tervezett 287 m hosszban
épülő töltéstest vízoldalon 1966 m3 vízzáró agyagmag beépítését Tr gamma 95% tömörítéssel , míg
mentett oldalon 8797 m3 megtámasztó háttöltés Trgamma 90 % -os tömörítéssel történő megépítését
jelenti. A vízzáró agyagmag 1.5 m koronaszélességgel vízoldalon 1:3 rézsűhajlással, mentett oldalon 1:1
rézsűhajlással a vizet tartó földgátak építésére alkalmas kötött talajból kerülhet kivitelezésre.További
megtámasztó háttöltéstestet a 30 szélességű koronaszélesség eléréséig a beépítésre kerülő talajoknál
kevésbé kötött talajokból is meg építhető. A töltéstest vízoldali rézsűjét 30 cm vastagságban 4400 m2
felületen kőszórással kell megépíteni TERFIL szűrőszövet terítésre. A mentett oldali rézsűt gyepesíteni
szükséges a talajerózió megakadályozása érdekében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 120724982 (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: Veresegyház, Álomhegyi tó völgyzáró gát építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111000-8

További tárgyak:

45112200-7

Kiegészítő szójegyzék

45243510-0
45247000-0
45247200-2
45247230-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2112 Veresegyház, Folyás-patak 1+070 – 1+400 km szelvényei között
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Álomhegyi tározó völgyzáró gát rövid műszaki leírása :
A völgyzáró gát a Folyás patak 1+100 és 1+400 szelvényei között épül 174.50 mBf koronaszinttel 30
fm koronaszélességgel , valamint a víz- mentett oldalon 1:3 rézsűhajlással. A tervezett 287 m hosszban
épülő töltéstest vízoldalon 1966 m3 vízzáró agyagmag beépítését Tr gamma 95% tömörítéssel , míg
mentett oldalon 8797 m3 megtámasztó háttöltés Trgamma 90 % -os tömörítéssel történő megépítését
jelenti. A vízzáró agyagmag 1.5 m koronaszélességgel vízoldalon 1:3 rézsűhajlással , mentett oldalon 1:1
rézsűhajlással a vizet tartó földgátak építésére alkalmas kötött talajból kerülhet kivitelezésre.További
megtámasztó háttöltéstestet a 30 szélességű koronaszélesség eléréséig a beépítésre kerülő talajoknál
kevésbé kötött talajokból is meg építhető. A töltéstest vízoldali rézsűjét 30 cm vastagságban 4400 m2
felületen kőszórással kell megépíteni TERFIL szűrőszövet terítésre. A mentett oldali rézsűt gyepesíteni
szükséges a talajerózió megakadályozása érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. részszempont: Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a
kötelezően előírt, 36 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (min. 0 - max. 24 hónap) 10
2 2. részszempont: 1 fő (MV-É) felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata az adott jogosultság
megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felül (min. 0 - max. 36 hónap) 10
3 3. részszempont: 1 fő (MV-VZ) felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata az adott jogosultság
megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felül (min.0 - max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 4. Nettó ajánlati ár (6% tartalék kerettel növelt) / 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
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II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontokban megadott 120 nap adminisztratív okokból került rögzítésre.
Az ajánlatok értékelés során adható pontszám értékelési szempontonként : 0-100.
Az Minőségi értékelési szempont (1., 2., 3. értékelési résszempont(ok)) értékelésekor a legkedvezőbb
ajánlat a maximális pontszámot
kapja, a többi ajánlat pontszáma legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kerül
meghatározásra (Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában, 2020. március 25.
napján megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet „A relatív értékelés módszerei”
fejezet 1. pont ab) alpont szerinti "egyenes arányosítás".
Ajánlati ár (4. értékelési résszempont): az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot
(felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. (KÉ. 2020. évi 60. szám, 2020.03.25.) 1. számú melléklet
„A relatív értékelés módszerei” fejezet 1. pont, aa) alpont szerinti "fordított arányosítás".
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghatározza a Minőségi
értékelési szempont (1;2;3; értékelési résszempontok) vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb
szintjét - tehát legmagasabb mértékét -, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár
felső határával azonos számú pontot ad.
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:
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/ (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: Veresegyház, Álomhegyi tó völgyzáró gát 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: 2022/05/17 (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: 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 adószáma (adóazonosító jele): 10452556244
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: 120724982
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: mérnök szolg.; geodéziai
m.; állapotfelvétel; őrzés; vagyonvédelem; gépek- eszközök bérlése; felvonulási létesítmények bérlése;
melléklétesítmények bérlése; minőségvizsgálatok; minősítő vizsgálatok; víztelenítés; irtási m.; bontási
m.; tereprendezés; földmunka; kertészeti m.; szállítás; daruzási m.; hulladékkezelés; szállítás burkolatép;
térburkolat ép; vízépítési m.; burkolat alépítményi m.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10452556244
Postai cím: Kenyérgyári Út 1/E.
Város: Gödöllő
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10452556244
Hivatalos név: KM Építő Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23972009213
Postai cím: Bánki Donát Utca 5
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23972009213
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10572795241
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10572795241
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:
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:
2022/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (10356/2022)
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: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734202219
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Víg Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://veszprem.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:
Vár utca 17. - Várkert fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001515842021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1121

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 Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megvalósítása keretében a Veszprém, Vár utca 17.
szám alatti, 236. helyrajzi számú ingatlanon meglévő, országosan védett műemlék épület felújításához
és bővítéséhez, valamint a Tűztorony környezetének 236. hrsz-ú és 238/1. hrsz-ú ingatlanokat érintő
megújításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzése.
A közbeszerzési eljárás főbb mennyiségi adatai:
- 243 m2 korcolt horganylemez tetőfedés készítése,
- 433 m2 szálcement homlokzatburkolat készítése,
- 800 m2 zöldterület, tereprendezés - faültetés általános módszerrel, faültetés speciális módszerrel, cserje,
évelő ültetése, gyepesítés, durva tereprendezés, termőföld terítése,
- 800 m2 automata öntözőrendszer kiépítése,
- 1170 m2 környezetépítési munkáknál szegélyek, burkolatok építése,
- 235 m2 monolit vb. födém készítése,
- 103 m2 függönyfal.
Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárás folytat le, ennek megfelelően a Kbt. 135. § (12) bekezdése
alapján felfüggesztő feltételként rögzíti, hogy a jelen szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg az
ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, figyelemmel arra, hogy annak
feltétele, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
a megkötendő támogatási szerződés alapján a szükséges támogatást átadja. Ajánlatkérő előírja, hogy
amennyiben a szerződés hatálybalépésére legkésőbb annak megkötésétől számított 180 naptári napon
belül nem kerül sor, a szerződés meghiúsultnak tekintendő.
Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és
feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan
kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni.
A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) további almunkaterületekre - mely
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lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását - nemoszthatók,
az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése
esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi
kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező
esetben jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra
bontása nem biztosítható.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1879000000 (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: Vár utca 17. - Várkert fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45112712-9

További tárgyak:

45223500-1

Kiegészítő szójegyzék

45232120-9
45233200-1
45261213-0
45432210-9
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Veszprém, Vár utca 17., 236. 238/1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás főbb mennyiségi adatai:
- 243 m2 korcolt horganylemez tetőfedés készítése,
- 433 m2 szálcement homlokzatburkolat készítése,
- 800 m2 zöldterület, tereprendezés - faültetés általános módszerrel, faültetés speciális módszerrel, cserje,
évelő ültetése, gyepesítés, durva tereprendezés, termőföld terítése,
- 800 m2 automata öntözőrendszer kiépítése,
- 1170 m2 környezetépítési munkáknál szegélyek, burkolatok építése,
- 235 m2 monolit vb. födém készítése,
- 103 m2 függönyfal készítése tárgyú, szerződésszerűen teljesített referencia.
(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 szempont – 1 A felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez
szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max.
36 hónap) 4
2 A felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően
előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 4
3 A felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően
előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 4
4 A felhívás M.2. pont d) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően
előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 4
5 A felhívás M.2. pont e) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően
előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 4
6 Építésszervezési terv megfelelősége 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó vállalkozói díj (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő a munkaterület biztosításától számított, naptári napokban
kifejezett, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napjáig tartó időtartamot jelöli Az átadásátvételi eljárás időtartama 30 nap.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a
közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell
érteni
A részletes feladatleírást a jelen felhívás és az azt kiegészítő dokumentum részét képező jóváhagyási terv
és műszaki leírás
tartalmazza.
Kbt. 61. § (4) bekezdése szerinti indokolás: Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra,
hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki
paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek,
amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezésre átadott munkaterület
további almunkaterületekre - mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló
munkaterület biztosítását - nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók
egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi
koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való
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kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többlet kiadással járna
ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható.
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:
24808 / 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: Vár utca 17. - Várkert fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/16 (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: Kuti és Fia Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11799034219
Postai cím: Lahner György Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: kutiesfiakft@kutiesfiakft.hu
Telefon: +36 88444751
Internetcím(ek): (URL) www.kutiesfiakft.hu
Fax: +36 88426493
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11799034219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1879000000
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: Részleges villanyszerelés,
gépészeti szerelés, illetve környezetrendezési munkák, műemléki épületkutatatás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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: Kuti és Fia Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11799034219
Postai cím: Lahner György Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11799034219
Hivatalos név: Generalbau Center Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24907114242
Postai cím: Gyömrői Út 140
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24907114242
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
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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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Baranya Megyei Kormányhivatal (10474/2022)
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: Baranya Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789240202
Postai cím: József Attila Utca 10.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Heidecker Pálné közbeszerzési referens
Telefon: +36 72507082
E-mail: kozbeszerzes@baranya.gov.hu
Fax: +36 72507012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tisztítószerek és tisztítóeszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000476632022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39830000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Baranya Megyei Kormányhivatal részére különféle (tervezetten 70 féle termék) tisztítószerek,
tisztítóeszközök, takarítóeszközök, munkavédelmi és higiéniai termékek beszerzése és helyszínre szállítása
adásvételi keretszerződés keretében.
Használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ;
Ajánlattevő: AT;
Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ;
Ajánlatkérő: AK;
2015. évi CXLIII törvény: Kbt.;
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.;
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr.;
Ajánlattételi/eljárást megindító felhívás: AF;
Közbeszerzési dokumentumok: KD;
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR.
IV. szakasz: Eljárás
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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:
08918 / 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:
I.1.
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő felhasználói oldal címe
A következő helyett:
Helyesen:
www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
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: 2022/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (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: 2022/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/27 (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 a tárgyi közbeszerzési eljárásban a kiegészítő tájékoztatásra figyelemmel a Kbt. 55. § (1)-(2)
bekezdésének rendelkezései alapján módosító hirdetményt ad fel; a Kbt. 56. § (4) bekezdésében, valamint
a Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Ajánlatkérő jelen korrigendummal az ajánlattételi határidőt, illetve a közbeszerzési dokumentum egyes
részeit (műszaki leírás) kívánja módosítani. A módosított dokumentumok az EKR-ben a „Közbeszerzési
dokumentációk” felületen érhetők el.
Eredeti ajánlattételi felhívás iktatószáma: KÉ-8918/2022.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Ga (10262/2022)
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: Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági
Működtetési Központ
Nemzeti azonosítószám: 15792307242
Postai cím: Ady Endre Utca 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fonyódi Edina
Telefon: +36 18151763
E-mail: fonyodi.edina@gmkxv.hu
Fax: +36 18151763
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gmkxv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvoda és bölcsőde felújítás, udvari rekonstrukció
Hivatkozási szám: EKR000320232022
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:
Micimackó Tagóvoda és Százholdas Pagony Bölcsőde épületének külső felújítása, hőszigetelése, udvar
felújítása vállalkozási szerződés keretében.
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
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:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást EKR-en keresztül folytatja le a Kbt. és az EKRr. rendelkezéseinek
megfelelően.
Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között az írásbeli kommunikáció - ha az EKRr-ből más nem következik
- elektronikus úton,
az EKR-ben történik. Az ajánlatot az EKR által biztosított űrlapok kivételével *.pdf formátumban kell
benyújtani; az árazott
költségvetést *.xls, illetőleg *.xlsx formátumban is.
2. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi
lehetővé gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bek.-ben foglaltakat.
4. A Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a Kbt. 68. § (4) szerinti
adatokkal, továbbá
ajánlattevő(k)nek a Kbt. 66. § (2) bekezdésben és a Kbt. 67. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelő
kifejezett nyilatkozatát.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 66. § (6) bek.-ben foglaltakat, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6)
bekezdés szerint
(nemleges nyilatkozat, EKR űrlap is benyújtandó).
5. Kbt. 71. § (6) bekezdés: Ajánlatkérő újabb hiánypótlást 1 alkalommal rendel el.
6. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv
használatát.
Ajánlatkérő a fordítások esetén az ajánlattevő általi magyar fordítást fogadja el, nyilatkozatot kell
benyújtani. A fordítás
tartalmának helyességéért ajánlattevő felel.
7. Irányadó idő: aktuális magyarországi idő.
8. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
9. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltakat alkalmazza.
10. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdés; EKRr. 11. § (4) bekezdés.
11. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi; a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
12. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
13. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást, amely
kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során képviseli, a nevükben hatályos
jognyilatkozatot tehet;
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rögzítve, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az
EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
14. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlat aláírására jogosító dokumentumokat. Lásd részletesen a
közbeszerzési dokumentumok
II.1. 21. pontjában.
15. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2022.05.06. 10:00 órai kezdettel. Találkozás helye: Budapest XV.,
Kontyfa u. 1-6.
16. Nyertes ajánlattevő köteles az épültek kivitelezésére vonatkozóan teljeskörű, 250.000.000, - Ft/év és
50.000.000, - Ft
/káresemény mértékű, összkockázatú vagyon- és építés-szerelési felelősségbiztosítást (C.A.R.) kötni, vagy a
meglévő biztosítási
szerződését jelen Szerződés tárgyára kiterjeszteni.
17. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a beárazott költségvetést. Az árazatlan költségvetést
Ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumok között az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja, további információ a
közbeszerzési dokumentumokban.
19. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai
irányadóak.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban, szerződéstervezetben.
Helyesen:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást EKR-en keresztül folytatja le a Kbt. és az EKRr. rendelkezéseinek
megfelelően.
Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között az írásbeli kommunikáció - ha az EKRr-ből más nem következik
- elektronikus úton,
az EKR-ben történik. Az ajánlatot az EKR által biztosított űrlapok kivételével *.pdf formátumban kell
benyújtani; az árazott
költségvetést *.xls, illetőleg *.xlsx formátumban is.
2. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi
lehetővé gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bek.-ben foglaltakat.
4. A Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a Kbt. 68. § (4) szerinti
adatokkal, továbbá
ajánlattevő(k)nek a Kbt. 66. § (2) bekezdésben és a Kbt. 67. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelő
kifejezett nyilatkozatát.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 66. § (6) bek.-ben foglaltakat, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6)
bekezdés szerint
(nemleges nyilatkozat, EKR űrlap is benyújtandó).
5. Kbt. 71. § (6) bekezdés: Ajánlatkérő újabb hiánypótlást 1 alkalommal rendel el.
6. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv
használatát.
Ajánlatkérő a fordítások esetén az ajánlattevő általi magyar fordítást fogadja el, nyilatkozatot kell
benyújtani. A fordítás
tartalmának helyességéért ajánlattevő felel.
7. Irányadó idő: aktuális magyarországi idő.
8. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
9. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltakat alkalmazza.
10. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdés; EKRr. 11. § (4) bekezdés.
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11. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi; a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
12. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
13. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást, amely
kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során képviseli, a nevükben hatályos
jognyilatkozatot tehet;
rögzítve, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az
EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
14. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlat aláírására jogosító dokumentumokat. Lásd részletesen a
közbeszerzési dokumentumok
II.1. 21. pontjában.
15. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2022.05.06. 10:00 órai kezdettel. Találkozás helye: Budapest XV.,
Kontyfa u. 1-6.
16. Nyertes ajánlattevő köteles az épültek kivitelezésére vonatkozóan teljeskörű, 250.000.000, - Ft/év és
50.000.000, - Ft
/káresemény mértékű, összkockázatú vagyon- és építés-szerelési felelősségbiztosítást (C.A.R.) kötni, vagy a
meglévő biztosítási
szerződését jelen Szerződés tárgyára kiterjeszteni.
17. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a beárazott költségvetést. Az árazatlan költségvetést
Ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumok között az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja, további információ a
közbeszerzési dokumentumokban.
19. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai
irányadóak.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban, szerződéstervezetben.
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: 2022/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
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Dátum: 2022/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/24 (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:
Előzmény hirdetmény száma: 10262/2022
Ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (1) bekezdése szerint rögzíti, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok is
módosultak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Kiskunhalasi Szakképzési Centrum (10544/2022)
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: 2022/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/30 (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: 2022/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/30 (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:
II.
Tájékoztatom, hogy a „Tanműhely korszerűsítése-GINOP-6.2.7” tárgyú, Nemzeti nyílt közbeszerzési
eljárásban Ajánlatkérő az alábbiak szerint módosította az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési
dokumentációt.
(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
2.sz. Módosított:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő: 2022.05.30. 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
2.sz. Módosított:
IV.2.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: 2022. 05.30. 12:00 óra/perc
További módosítással érintett részek:
(közbeszerzési dokumentáció) – 1. rész. vonatkozásában
Ajánlattevőnek az 1.sz. kiegészítő tájékoztatással megküldött „1. rész 1. kieg táj..zip” tömörített
állományban szereplő dokumentumok figyelembe vételével, árazatlan költségvetés alapján kell
elkészítenie ajánlatukat. A módosított költségvetés az eredeti költségvetés megnevezéshez képest „_jav”
kiterjesztéssel egészítette ki ajánlatkérő. A tömörített állomány javított műszaki leírást is tartalmaz.
– 2. rész. vonatkozásában
Ajánlattevőnek az 1.sz. kiegészítő tájékoztatással megküldött „2. rész 1. kieg táj.zip” tömörített
állományban szereplő dokumentumok figyelembe vételével, árazatlan költségvetés alapján kell
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elkészítenie ajánlatukat. A módosított költségvetés az eredeti költségvetés megnevezéshez képest „_jav”
kiterjesztéssel egészítette ki ajánlatkérő. A tömörített állomány javított műszaki leírást is tartalmaz.
Az 1.sz. kiegészítő tájékoztatás és a felhívás és közbeszerzési dokumentáció módosításáról szóló
cselekményt követően Ajánlatkérő módosítja a felhívást, közbeszerzési dokumentumokat a fentiekben
leírtak szerint. Tájékoztatom, hogy az ajánlattételi felhívás – és a közbeszerzési dokumentumok – egyéb
pontjai nem változtak. A módosított ajánlattételi felhívás és a módosított közbeszerzési dokumentáció
az EKR-ben a tájékoztatás megküldését követően válnak elérhetővé. A módosított dokumentumok oda is
feltöltésre kerülnek (valamennyi rész tekintetében, egyezően a kiegészítő tájékoztatással).
Ajánlattevő az ajánlata elkészítése során az eljárás indításakor, illetve a kiegészítő tájékoztatás és felhívás
módosítások során megküldött válaszok, módosított költségvetések alapján kell elkészíteniük ajánlatukat.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Kisvárdai Tankerületi Központ (10520/2022)
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: Kisvárdai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835231215
Postai cím: Kodály Zoltán Utca 15/A
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Furár Roland
Telefon: +36 45795247
E-mail: roland.furar@kk.gov.hu
Fax: +36 45795247
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/kisvarda
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tisztítószerek szállítása
Hivatkozási szám: EKR000534862022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39830000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tisztító-és fertőtlenítő szerek, továbbá takarítási eszközök beszerzése az Ajánlatkérő fenntartásában álló
Intézmények részére.
A megrendelt termékeket az adott Intézményhez kell közvetlenül szállítani.
Termékek és becsült mennyiségük:
Tisztítószer megnevezése: Mértékegység: Mennyiség:
Fertőtlenítő hatású folyékony tisztítószer liter 4344
Súrolópor kg 324
Súrolószer liter 2276
Savas tisztítószer (Vízkőoldó) liter 2276
Fertőtlenítő hatású folyékony tisztítószer liter 467
Fertőtlenítő hatású folyékony tisztítószer liter 100
Kéztisztító paszta kg 126
Klórtabletta kg 536
Padlófelmosó folyadék liter 467

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

Piszoár illatosító gumi db 450
Piszoár tabletta kg 378
PVC tisztító liter 104
Üvegtisztító liter 722
Üvegtisztító liter 954
Mosogatópor (fertőtlenítős) kg 742
Mosópor, folyékony liter 301
Mosópor, folyékony, COLOR liter 362
Textíl öblítő liter 1083
Padlóápoló liter 333
Bútorápoló liter 249
Légfrissítő liter 1295
Gépi szőnyegtisztító liter 91
Hangyaírtó liter 85
Hideg zsíroldó liter 5
Trisó kg 394
Penészgátló liter 20
Háztartási sósav liter 949
Ecet liter 40
Ecetes vízkőoldó liter 1503
Egérírtó kg 173
WC fertőtlenítő liter 1890
WC illatosító rúd csomag 138
WC illatosító rúd + tartó db 1005
Szemetes zsák 20 l-es csomag 490
Szemetes zsák 30 l-es csomag 1218
Szemetes zsák 60 l-es vagy 65 l-es csomag 4883
Szemetes kuka db 149
Szemetes kuka db 131
Szemetes kuka db 104
Szemetes kuka db 63
Lavór db 32
Felmosó nyél, fa db 258
Felmosónyél, fém db 631
Felmosó fej db 2334
Felmosóruha pamut szegett db 747
Felmosó vödör + csavarókosár db 337
Lombseprű db 97
Partvis + nyél db 235
Poroló db 127
Portörlő kendő csomag 694
Műanyag partvisfej db 913
Cirokseprű db 211
Kerti seprű db 123
Szemetes lapát gumiéllel db 361
Mikroszálas törlőkendő csomag 1278
Fémszálas súroló csomag 458
Mosogatókendő csomag 276
Mosogató szivacs, kicsi csomag 174
Mosogató szivacs, nagy csomag 590
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Általános törlőkendő csomag 950
Gumikesztyű L-es pár 507
Gumikesztyű M-es pár 669
Gumikesztyű S-es pár 356
Gumikesztyű XL-es pár 297
WC kefe db 144
WC kefe + tartó db 441
WC pumpa db 87
Körömkefe db 168
Vödör db 67
WC illatosító tartókosár db 133
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés
tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek,
a 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő azzal mindenben
egyenértékű 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:
08861 / 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:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/05/20
Helyesen:
2022/05/30
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Kiegészítő szójegyzék
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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: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a műszaki tartalom kapcsán újabb kiegészítő tájékoztatást kapott, amelyet a megfelelő
ajánlattétel érdekében meg kell válaszolni, így az ajánlattételi határidőt meghosszabbítania szükséges.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (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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Köröstarcsa Község Önkormányzata (10451/2022)
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: Köröstarcsa Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725383204
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 7.
Város: Köröstarcsa
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lipcsei Zoltán
Telefon: +36 66480211
E-mail: onkormanyzat@korostarcsa.hu
Fax: +36 66480222
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.korostarcsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Köröstarcsa külterületi útjainak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000606022022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Köröstarcsa község külterületi útjainak fejlesztése
1. rész: szennyvíztelepi út felújítása
2. rész: Terézia major út felújítása
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:
09236 / 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
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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: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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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: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) a) és b) pontjai alapján módosítja az ajánlattételi határidőt, mert a kiegészítő
tájékoztatást nem tudja megfelelő időben megadni, továbbá a közbeszerzési dokumentumok
módosítására kerül sor.
A módosítás a 2. rész esetében egy mintakeresztszelvényt, valamint a műszaki leírás szöveges részér érinti.
A költségvetés nem változik.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (10604/2022)
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 Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308715243
Postai cím: Alkotás Út 42-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárdos Gabriella
Telefon: +36 14879252
E-mail: info@tf.hu
Fax: +36 14879252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tf.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Digitális oktatási keretrendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000653842022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az LMS Hub célja egy olyan online platform kifejlesztése mely ernyőként képes összefogni az egyetem
oktatási tevékenységéhez, illetve hallgatóinak munkájához kapcsolódó valamennyi szoftverét. A
rendszernek kapcsolhatónak kell lennie (software development kit alapon) a jelenlegi és jövőbeni,
a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem oktatási tevékenységeihez kapcsolódó, API-val
rendelkező egyetemi rendszerekhez pl. e-learning, kutatói rendszer, vagy éppen labor eredmények
anonim kutatására szolgáló rendszer. A rendszert olyan módon szükséges kialakítani, hogy egységes,
reszponzív megjelenést biztosítson, egységes ergonómiai elvek mentén legyenek felületei kialakítva,
ezáltal könnyítse meg az oktatók, hallgatók és a rendszer egyéb felhasználóinak rendszerben végzett
feladatait.
Jelen feladat az alap rendszer kialakítását tűzi ki célul, illetve nyertes ajánlattevőnek kettő darab modul
integrálását el kell végeznie, melyek példaként mutatják be az integrálás folyamatát. A két integrálandó
modul:
- Választott sportág (kosárlabda) eseménylista szintű sportstatisztikai adatok
- E-learning rendszer integráció
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Az alap rendszernek a következő funkciókkal kell rendelkeznie:
- Keretrendszer
- Dashboard
- Naptár funkciók
- Dokumentumtár
- Kommunikációs és üzenet központ
- Feladat kezelő és kiosztó rendszer
- Riport funkciók
A rendszernek hosszútávon képesnek kell lennie a tantárgyak, oktatók, hallgatók előrehaladásának
(aktivitásának) visszamérésére, ebből riportok kialakítására mind a dashboardon perszonalizáltan, mind
pedig jelentések formájában.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
x Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítása szükséges, amely ellentétes lenne a Kbt.
55. § (6) bekezdésével.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (10244/2022)
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: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13834492244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Andrea Bernadett
Telefon: +36 308618759
E-mail: fekete.andrea.bernadett@mav-start.hu
Fax: +36 15111896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Különféle üvegek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000314552022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34600000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Különféle üvegek beszerzése
1. rész: ESG üvegek
Szerződés típusa: adásvételi keretszerződés
Mennyiség: 29-féle tétel; 642 db
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek
A részleteket a II.2.4) pont tartalmazza.
2. rész: VSG üvegek
Szerződés típusa: adásvételi keretszerződés
Mennyiség: 16-féle tétel; 78 db
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek
A részleteket a II.2.4) pont tartalmazza.
3. rész: Tükörlapok
Szerződés típusa: adásvételi keretszerződés
Mennyiség: 9-féle tétel; 394 db
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A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek
A részleteket a II.2.4) pont tartalmazza.
4. rész: Desiro motorvonat üvegek
Szerződés típusa: adásvételi keretszerződés
Mennyiség: 10-féle tétel; 54 db
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek
A részleteket a II.2.4) pont tartalmazza.
5. rész: Nagysebességű járművek üvegei
Szerződés típusa: adásvételi keretszerződés
Mennyiség: 7-féle tétel; 154 db
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek
A részleteket a II.2.4) pont 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:
05731 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
07275 / 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
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A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/27 (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: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/27 (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:
Érdeklődő Gazdasági Szereplőtől 2022. május 09. napján kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérésre válaszát 2022. május 14. napján valamennyi Érdeklődő
Gazdasági Szereplő részére megküldte.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg az alábbi közbeszerzési dokumentumokat módosítja:
1.
A Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Tétellistában megadott műszaki tartalmat az alábbiak
szerint pontosítja és egyben a releváns információt módosítja:
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Az I. rész 1. sorában szereplő 932-687 cikkszámú tétel vonatkozásában a Tétellista táblázat „Méret/
dimenzió” megnevezésű „F” oszlopában a 875x840x6 méretadatot 875x840x5 méretadatra módosítja.
Az I. rész 18. sorában szereplő 932-357 cikkszámú tétel vonatkozásában a Tétellista táblázat „Anyag rövid
szövege” megnevezésű „D” oszlopában a „Utastájékoztató üveg Natur-Kerámia szeg.” megnevezést „Külső
kijelző üveglap” megnevezésre módosítja, továbbá a Tétellista táblázat „Méret/dimenzió” megnevezésű
„F” oszlopában a 1100x540x6 méretadatot 950x460x4 méretadatra módosítja.
Az V. rész 1. sorában szereplő 294-041 cikkszámú tétel vonatkozásában a Tétellista táblázat
„Dokumentum/Rajzszám” megnevezésű „G” oszlopában a 04-119-104/886 rajzszámot 0466-864
rajzszámra módosítja.
2.
A Közbeszerzési Dokumentumok részét képező MFU02 azonosító számú, „MŰSZAKI FELTÉTELEK
Beszerzéshez és szállításhoz Gyártmánykategóriánként” megnevezésű dokumentumban megadott
műszaki tartalmat az alábbiak szerint pontosítja és egyben a releváns információt módosítja:
Az MFU02 azonosító számú, „MŰSZAKI FELTÉTELEK Beszerzéshez és szállításhoz
Gyártmánykategóriánként” megnevezésű dokumentum 2. pontjának „Műszaki feltételek” alpontjában
az „Az üvegeket egyedi követelmények alapján a beépítés szerinti belső oldalon minősített, színtelen,
biztonsági fóliával kell ellátni.” előírást az „Az üvegeket egyedi követelmények alapján a beépítés szerinti
belső oldalon minősített, színtelen, biztonsági –szilánkvédő- fóliával kell ellátni,” megfogalmazásra
módosítja.
A "Tetellista_ajanlathoz_5666_mod" illetve "MFU02_5666_mod" megnevezésű módosított közbeszerzési
dokumentumok az EKR felületén közvetlenül elérhetőek.
A Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdése, valamint a Kbt. 114.§(4a) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg közbeszerzési dokumentumokat is módosította,
továbbá a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk az ajánlatok időben történő megfelelő
elkészítését befolyásolhatják, illetve az egy alkalommal már meghosszabbított ajánlattételi határidő
lejártáig (2022. május 20. napja 10:00 óráig) kevesebb, mint 5 nap áll rendelkezésre, ezért Ajánlatkérő az
ajánlattételi határidőt 7 nappal, 2022. május 27. napja 10:00 óráig meghosszabbítja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (10501/2022)
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: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: 15775883241
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
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 (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi szűrővizsgálat szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám: EKR000468682022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Ajánlatkérő személyi állományába tartozó munkatársak részére az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény szerinti egészségügyi szolgáltatások közül szűrővizsgálatok, és az azt követő orvosi konzultáció
nyújtása.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
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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:
Figyelemmel a Kbt. 53. § (1) bekezdésére Ajánlatkérő a tárgyi eljárás ajánlati felhívásának visszavonásáról
határozott, amely körülményről tájékoztatást küldött valamennyi Érdeklődő Gazdasági Szereplő részére.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Tarpa Nagyközség Önkormányzata (10278/2022)
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: Tarpa Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732626215
Postai cím: Kossuth 23
Város: Tarpa
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4931
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szécsi Szabolcs
Telefon: +36 45488006
E-mail: hivatal@tarpa.eu
Fax: +36 45488006
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tarpa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tarpa.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új bölcsőde építése Tarpán
Hivatkozási szám: EKR000292722022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00019 azonosítószámú projekt keretében új bölcsőde építése Tarpán.
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:
06656 / 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:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/05/20
Helyesen:
2022/05/27
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: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/27 (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:
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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: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Újlengyel Község Önkormányzata (10461/2022)
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: Újlengyel Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734697213
Postai cím: Kossuth Lajos Út 69.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Petrányi Tamás
Telefon: +36 29385131
E-mail: polgarmester@ujlengyel.hu
Fax: +36 29385131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujlengyel.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde építése Újlengyelben
Hivatkozási szám: EKR000614212022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Feladat egy kétcsoportos bölcsőde épület kivitelezése.
Helyiséglista: 1 szélfogó, 1 akm wc, 1 mosdó, 2 wc, 2 öltöző, 1 zuhanyzó, 1 teakonyha, 1 vezetői iroda, 1
irattár, 1 gyerek nev szoba, 3 folyosó, 2 tak. szer., szelekítv hull., 1 szerves hull., 1 átadó, 1 mosókonyha, 1
tak. szer. rakt., 1 fogy. raktár, 1 játékraktár, 1 selejtraktár, 1 gépészet, 2 gyerekszob. rakt, 2 átadó-öltöző, 2
gyermekszoba, 1 für.bil-mosdó, 1 mel. konyha, 1 fehér mosogató, 1 tálaló, 1 külső wc, 1 külső raktár – össz:
415,38 m2
+ 1 fedett feljáró, 1 fedett terasz – össz: 77,04 m2
Összes hasznos alapterület: 492,42 m2
Főbb épületszerkezeti információk: Az épület alapozása sávalap, a feltöltés miatt zsalukő fallal kiemelve.
Az épület külső határoló falai 38 cm vastag, a belső teherhordó falak 30 cm vastag nútféderes pórusbeton
falazóblokkok. A födémek monolit vasbetonból készülnek, méretezve. A vasbeton szerkezetek külső
oldalon XPS hőszigetelést kapnak érdesített felülettel vagy rabichálóval. Tetők: A fedélszék hagyományos,
méretezett fa szerkezet gomba és rovarkártevő elleni védelemmel ellátva. A magastetők cserepes lemez
fedést kapnak. A lapostető műanyag csapadékvíz elleni szigeteléssel és PIR hab hőszigeteléssel van ellátva.
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A tetőn napelemek lesznek elhelyezve. Az épület belső falai különböző minőségű 10 cm vastag 2x2
rétegű gipszkarton falak. A padló úsztatott esztrich, amely padlófűtésre is használható. A padlóburkolatok
minden esetben csúszásgátló felületűek. A kültéri ajtók, ablakok PVC anyagú színezett szerkezetek három
rétegű üvegezéssel ellátva.
Teljes feladatmeghatározást a kiviteli tervdokumentáció és tételes költségvetés ismerteti. A beruházás
építési engedély köteles (ÉTDR szám: 202200130427).
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:
09146 / 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: 2022/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn)
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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 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: 2022/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/27 (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 ajánlati dokumentáció részét képező költségvetések módosulnak. A módosítások csak technikai
jellegűek, a műszaki tartalom (tételek) változatlanok. Feltöltésre került a fedélszékterv.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Budapest Főváros XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata (9004/2022)
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: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735818243
Postai cím: Üllői Út 400
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bacsik György
Telefon: +36 12961300
E-mail: iroda@tivian.hu
Fax: +36 12961300
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kossuth Ferenc-telep közlekedésfejlesztése - ME
Hivatkozási szám: EKR001704712021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233140-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Kossuth Ferenc-telep közlekedésfejlesztése - ME
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233120-6

További tárgyak:
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVIII. kerület
Búzakéve utca (Somberek sor – Bogrács utca között)
(hrsz.: 196098)

Kiegészítő szójegyzék
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A közbeszerzés mennyisége: MŰSZAKI LEÍRÁS
Búzakéve utca (Somberek sor – Bogrács utca között)
(hrsz.: 196098)
A Somberek sor meglévő aszfalt útburkolatától indul a tervezett nyomvonal. Egyenesen halad, majd
a 0+001.68 km szelvénynél bal ív következik. Ezután egyenesen halad a nyomvonal. A 0+479.28 km
szelvénynél baloldalt útcsatlakozás (Eke utca). A 0+728.71 km sz-nél jobb, majd bal inflexiós ív következik.
A tervezési szakasz vége a 0+742.55 km szelvénynél fejeződik be (Bogrács u.), csatlakozva a Búzakéve utca
meglévő aszfalt útburkolatához.
A tervezett aszfalt útburkolat 3,75 m széles, mindkét oldalon süllyesztett szegéllyel határolva, a
kapubejáróknál „K” szegéllyel kialakítva.
A tervezett útpálya 2,00 %-os oldaleséssel kialakított.
A pálya hosszesése a szakasz elejétől (0+000 km sz. 112,81 mBf.) a szakasz végéig (0+742.55 km sz. 114.79
mBf.) kisebb-nagyobb ingadozással emelkedik, a legnagyobb emelkedés 1,44 %.
Búzakéve utca tervezett útburkolat aszfalt pályaszerkezete:
• 5 cm AC-11 kopó
• 5 cm AC-11 kötő
• 15 cm Ckt-4 cementes stabilizáció
• 15 cm homokos kavics fagyvédő réteg
Búzakéve utca tervezett aszfalt kapubejáró pályaszerkezete:
• 4 cm AC-4 kopó
• 15 cm Ckt-4 cementes stabilizáció
• 15 cm homokos kavics fagyvédő réteg
Búzakéve utca tervezett aszfalt járdaburkolat pályaszerkezete:
• 4 cm AC-4 kopó
• 15 cm CKt-T2 cement stab. alap
• 10 cm homokos kavics fagyvédő réteg
VÍZELVEZETÉS, CSATORNÁZÁS
A tervezett útfelületen lecsapódó csapadékvíz, a tervezett burkolat esésviszonyaiból
adódóan, a tervezett szikkasztó vápán távozik.
FŐBB MENNYISÉGEK
Búzakéve utca (Somberek sor – Bogrács utca között)
(hrsz.: 196098)
2630 m2 hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 kötő jelű keverékkel 5 cm vastagságban
2630 m2 hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 kopó keverékkel 5 cm vastagságban
271 m szegély készítése
107 m kerti szegély készítése
1238 m süllyesztett szegély készítése
4 db új közúti (KRESZ) tábla oszlopainak elhelyezése, jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák felszerelése
oszlopra
db lámpaoszlop állítása (5-11 m)
23 db KÖZV lámpakar (rövid) leszerelése
24 db KÖZV lámpakar (rövid) felszerelése
23 db lámpatest (magas) leszerelése
24 db lámpatest (magas) felszerelése
23 m bekötő vezeték bontása
24 m bekötő vezeték építése
(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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

1165

Időtartam hónapban: 6 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:
03606 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kossuth Ferenc-telep közlekedésfejlesztése - ME
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/02/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ,,TÁPIÓMENTI'' Területrendező és Előkészítő, valamint Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11815011213
Postai cím: Széchenyi Utca 50
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
E-mail: tapiomenti1@gmail.com
Telefon: +36 303137622
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: 278417280
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):

45233140-2
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45233120-6

További tárgyak:
45233140-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVIII. kerület

Kiegészítő szójegyzék
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Búzakéve utca (Somberek sor – Bogrács utca között)
(hrsz.: 196098)
A közbeszerzés mennyisége: MŰSZAKI LEÍRÁS
Búzakéve utca (Somberek sor – Bogrács utca között)
(hrsz.: 196098)
A Somberek sor meglévő aszfalt útburkolatától indul a tervezett nyomvonal. Egyenesen halad, majd
a 0+001.68 km szelvénynél bal ív következik. Ezután egyenesen halad a nyomvonal. A 0+479.28 km
szelvénynél baloldalt útcsatlakozás (Eke utca). A 0+728.71 km sz-nél jobb, majd bal inflexiós ív következik.
A tervezési szakasz vége a 0+742.55 km szelvénynél fejeződik be (Bogrács u.), csatlakozva a Búzakéve utca
meglévő aszfalt útburkolatához.
A tervezett aszfalt útburkolat 3,75 m széles, mindkét oldalon süllyesztett szegéllyel határolva, a
kapubejáróknál „K” szegéllyel kialakítva.
A tervezett útpálya 2,00 %-os oldaleséssel kialakított.
A pálya hosszesése a szakasz elejétől (0+000 km sz. 112,81 mBf.) a szakasz végéig (0+742.55 km sz. 114.79
mBf.) kisebb-nagyobb ingadozással emelkedik, a legnagyobb emelkedés 1,44 %.
Búzakéve utca tervezett útburkolat aszfalt pályaszerkezete:
• 5 cm AC-11 kopó
• 5 cm AC-11 kötő
• 15 cm Ckt-4 cementes stabilizáció
• 15 cm homokos kavics fagyvédő réteg
Búzakéve utca tervezett aszfalt kapubejáró pályaszerkezete:
• 4 cm AC-4 kopó
• 15 cm Ckt-4 cementes stabilizáció
• 15 cm homokos kavics fagyvédő réteg
Búzakéve utca tervezett aszfalt járdaburkolat pályaszerkezete:
• 4 cm AC-4 kopó
• 15 cm CKt-T2 cement stab. alap
• 10 cm homokos kavics fagyvédő réteg
VÍZELVEZETÉS, CSATORNÁZÁS
A tervezett útfelületen lecsapódó csapadékvíz, a tervezett burkolat esésviszonyaiból
adódóan, a tervezett szikkasztó vápán távozik.
FŐBB MENNYISÉGEK
Búzakéve utca (Somberek sor – Bogrács utca között)
(hrsz.: 196098)
2630 m2 hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 kötő jelű keverékkel 5 cm vastagságban
2630 m2 hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 kopó keverékkel 5 cm vastagságban
271 m szegély készítése
107 m kerti szegély készítése
1238 m süllyesztett szegély készítése
4 db új közúti (KRESZ) tábla oszlopainak elhelyezése, jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák felszerelése
oszlopra
db lámpaoszlop állítása (5-11 m)
23 db KÖZV lámpakar (rövid) leszerelése
24 db KÖZV lámpakar (rövid) felszerelése
23 db lámpatest (magas) leszerelése
24 db lámpatest (magas) felszerelése
23 m bekötő vezeték bontása
24 m bekötő vezeték építése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
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VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 243206380
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ,,TÁPIÓMENTI'' Területrendező és Előkészítő, valamint Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11815011213
Postai cím: Széchenyi Utca 50
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
E-mail: tapiomenti1@gmail.com
Telefon: +36 303137622
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/04/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. Az alapszerződés V.3. pontja az alábbiakra változik:
„A szerződés szerinti munkaterület átadásának határideje, határnapja: Megrendelő az építési
munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, a szerződés megkötését
követően 5 munkanapon belül köteles átadni, melynek megtörténtét Felek az építési naplóban kötelesek
rögzíteni. Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg ismertetni Vállalkozóval a
munkahely munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait.
Az építési napló megnyitásának határideje, határnapja: a munkaterület Kivitelező részére történő
átadásának napja.
A szerződés teljesítésének véghatárideje, határnapja:
A 100%-os készültség határnapja:
- a kivitelezési munkálatok elvégzésére vonatkozóan: 2022.05.30.
A szerződés teljesítésének véghatárideje, azaz a forgalomba helyezés határnapja:
- 2022.06.30.
A forgalomba helyezési eljárás megindításának határideje: a műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 5
munkanap.
A teljesítési határidőkbe nem számít be a rendkívül csapadékos időjárás (ahol a napi csapadékmennyiség
meghaladja a 15 mm-t) vagy más természeti körülmények miatti munkavégzésre alkalmatlan napok
száma. A más természeti körülmények miatti munkavégzésre való alkalmatlanságot Vállalkozónak
igazolnia kell a Megrendelő felé.
Amennyiben a kivitelezés alatt a Vállalkozó a munkaterületet időlegesen visszaadja a Megrendelő részére
rendeltetésszerűen használható állapotban, úgy ezen időszak a teljesítési határidőbe nem számít bele.”
3.2. Felek az alapszerződés VIII. fejezet 2 pontjának első mondatár alábbiak szerint módosítják:
„A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege: 243.206.380+ ÁFA.”
3.3. Jelen módosítás melléklete felváltja az Alapszerződés mellékletét.
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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 munkaterület átadását követően lakossági bejelentések kapcsán
értesült arról, hogy az utcában lévő ingatlantulajdonosok egy része az engedélyes tervekkel kapcsolatban
nemtetszését fejezte ki. A megvalósítandó úttervek 2019-ben kaptak engedélyt, akkor a lakosság részéről
változtatási igény nem merült fel. Megrendelő a bejelentések kapcsán 2022.03.01-re lakossági fórumot
hirdetett.
A lakossági fórumon elhangzott tulajdonosi kérések figyelembevételével a Vállalkozóval és a Tervezővel
történt egyeztetést követően Megrendelő arra az álláspontra jutott, hogy a tervezett útpálya
elhelyezésének és szélességének módosításával a beruházás megvalósítható a műszaki tartalom
jelentős változása és az engedélytől való eltérés nélkül, a pályázati feltételeknek való megfelelés mellett,
szerződésmódosítással.
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: 278417280 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 243206380 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Indokolás:
folyt:
A lakossági fórum összehívása és az ott elhangzottak kérések teljesítéséhez szükséges tervezői és
kivitelezői egyeztetések időszüksége 30 nap, mely a teljesítési határidő csúszását is eredményezi, mivel
a munkaterületen munkavégzés a lakossági elégedetlenség miatt a tervezői és kivitelezői egyeztetés
befejeztéig nem történt.
Összegezve a Vállalkozó rajta kívül álló okokból kifolyólag nem tudja időben megkezdeni a munkavégzést,
mely csúszást eredményez az eredeti teljesítési határidőben. A lakossági kérések megfogalmazása és
műszaki integrálása következtében a kivitelezés határideje 30 nappal meghosszabbodik.
• a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy az elvégzendő
feladatok köre változatlan marad,
• a módosítás az ellenérték csökkenésével jár.
A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást a Megrendelő nem olyan szabályok szerint indította
meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha a Megrendelő az eljárás becsült értékét a
szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
VII.2)
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E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Hatvani Tankerületi Központ (10207/2022)
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: Hatvani Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26409197
Postai cím: Radnóti Tér 2
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintérné Juhász Györgyi
Telefon: +36 37795208
E-mail: gyorgyi.juhasz.pinterne@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/hatvan
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Infrastrukturális fejlesztések EFOP-4.1.6
Hivatkozási szám: EKR001022742020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Gyöngyös, Petőfi u. 67. és 75.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45214210-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Gyöngyös, Petőfi u. 67. és 75.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Beruházási program:
A fent nevezett iskola Gyöngyösön található, két ingatlanban. Az épületek fűtései részlegesen, villamos
hálózata teljeskörűen korszerűsítésre kerül (1424,45 m2). A vizesblokkok részleges felújításra kerülnek
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(14,4 m2) Az épületben teljes körű akadálymentes használati lehetőség kialakítandó az épületek
adottságainak figyelembe vételével. A belső nyílászárókat részlegesen cserélik és javítják (7 db). Az épület
teljes felületű fal és lábazati festést kap, külsőleg az összes falszakaszt hőszigetelik. (1962m2/ 652 m2) A
67es szám tetőfedését cserélik (678 m2), a 75-ös melléképülete új tetőt kap (453m2).
Fő munkafolyamatok
Bontási feladatok
- meglévő szaniterek részleges bontása
- belső nyílászárók részleges bontása
- külső nyílászárók részleges bontása
- bejárati aszfaltburkolat kopórétegének bontása
- vizesblokk burkolatának részleges bontása
- vizesblokk falazatának részleges bontása
- meglévő elektromos szekrény bontása
- tetőszerkezet részleges bontása
- gépészeti szerkezetek bontása
- épületvillamossági szerkezetek bontása
- akadálymentes rámpa bontása
Építési feladatok
- bejárati aszfaltburkolat kopórétegének cseréje
- akadálymentes mellékhelyiség kialakítása
- hidegburkolat kiépítése az akadálymentes mellékhelyiségben
- akadálymentes rámpa építése
- belső nyílászárók beépítése
- külső nyílászárók beépítése
- sportudvar kiépítése
- teljeskörű hőszigetelés
- tetőszerkezet felújítása valamint cseréje
A beruházás fő műszaki tartalma és tájékoztató adatai:
- Földkiemelés 76 m3
- Sittelszállítás 200 m3
- Belső nyílászárók bontása 2 db
- Külső nyílászárók bontása 13 db
- Aszfalt kopóréteg cseréje 240 m2
- Tető deszkázat cseréje 898 m2
- Tetőfedés cseréje 230 m2
- Tetőszerkezet létesítése 160 m2
- Belső nyílászárók elhelyezése 2 db
- Külső nyílászáró elhelyezése 8 db
- Elektromos szekrény létesítése 4 db
- Villámvédelem kiépítése 190 fm
- Akadálymentes rámpa készítése 1 db
- Sportpálya burkolat kialakítása 132,35 m2
- Füves sportpálya kialakítása 364 m2
- Sporteszközök telepítése 8 db
- Födémszigetelés 653 m2
-teljeskörű hőszigetelés 652 m2
- hőleadók cseréje 83 db
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fenti munkákat a létesítmény rendeltetésszerű működésének
folyamatos fenntartása mellett kell a nyertes ajánlattevőnek elvégezni.
További részletes műszaki tartalom az egyéb közbeszerzési dokumentumokban található.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.6-16-2017-00016
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
08207 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Gyöngyös, Petőfi u. 67. és 75.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/04/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TARNA '91 ÉPÍTŐ-SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37623265
Postai cím: Jókai Út 19.
Város: Cered
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3123
Ország: Magyarország
E-mail: tarna@tarna91.hu
Telefon: +36 37785815
Internetcím(ek): (URL) http://tarna91.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 209154835
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):

45214200-2
Fő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:

45214210-5

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Gyöngyös, Petőfi u. 67. és 75.
A közbeszerzés mennyisége: Beruházási program:
A fent nevezett iskola Gyöngyösön található, két ingatlanban. Az épületek fűtései részlegesen, villamos
hálózata teljeskörűen korszerűsítésre kerül (1424,45 m2). A vizesblokkok részleges felújításra kerülnek
(14,4 m2) Az épületben teljes körű akadálymentes használati lehetőség kialakítandó az épületek
adottságainak figyelembe vételével. A belső nyílászárókat részlegesen cserélik és javítják (7 db). Az épület
teljes felületű fal és lábazati festést kap, külsőleg az összes falszakaszt hőszigetelik. (1962m2/ 652 m2) A
67es szám tetőfedését cserélik (678 m2), a 75-ös melléképülete új tetőt kap (453m2).
Fő munkafolyamatok
Bontási feladatok
- meglévő szaniterek részleges bontása
- belső nyílászárók részleges bontása
- külső nyílászárók részleges bontása
- bejárati aszfaltburkolat kopórétegének bontása
- vizesblokk burkolatának részleges bontása
- vizesblokk falazatának részleges bontása
- meglévő elektromos szekrény bontása
- tetőszerkezet részleges bontása
- gépészeti szerkezetek bontása
- épületvillamossági szerkezetek bontása
- akadálymentes rámpa bontása
Építési feladatok
- bejárati aszfaltburkolat kopórétegének cseréje
- akadálymentes mellékhelyiség kialakítása
- hidegburkolat kiépítése az akadálymentes mellékhelyiségben
- akadálymentes rámpa építése
- belső nyílászárók beépítése
- külső nyílászárók beépítése
- sportudvar kiépítése
- teljeskörű hőszigetelés
- tetőszerkezet felújítása valamint cseréje
A beruházás fő műszaki tartalma és tájékoztató adatai:
- Földkiemelés 76 m3
- Sittelszállítás 200 m3
- Belső nyílászárók bontása 2 db
- Külső nyílászárók bontása 13 db
- Aszfalt kopóréteg cseréje 240 m2
- Tető deszkázat cseréje 898 m2
- Tetőfedés cseréje 230 m2
- Tetőszerkezet létesítése 160 m2
- Belső nyílászárók elhelyezése 2 db
- Külső nyílászáró elhelyezése 8 db
- Elektromos szekrény létesítése 4 db
- Villámvédelem kiépítése 190 fm
- Akadálymentes rámpa készítése 1 db
- Sportpálya burkolat kialakítása 132,35 m2
- Füves sportpálya kialakítása 364 m2
- Sporteszközök telepítése 8 db
- Födémszigetelés 653 m2
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-teljeskörű hőszigetelés 652 m2
- hőleadók cseréje 83 db
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fenti munkákat a létesítmény rendeltetésszerű működésének
folyamatos fenntartása mellett kell a nyertes ajánlattevőnek elvégezni.
További részletes műszaki tartalom az egyéb közbeszerzési dokumentumokban található.
(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: 209154835
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TARNA '91 ÉPÍTŐ-SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37623265
Postai cím: Jókai Út 19.
Város: Cered
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3123
Ország: Magyarország
E-mail: tarna@tarna91.hu
Telefon: +36 37785815
Internetcím(ek): (URL) http://tarna91.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Kivitelezési szerződés 4.1. pont első bekezdésének módosítása
Eredeti szerződéses feltétel
4.1. A végteljesítés legkésőbbi határideje: a munkaterület átadásától számított 8 hónap. Határidőben
teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött, kivéve ha a
Megrendelő a teljesítést nem vette át.
Módosított szerződéses feltétel:
4.1. A végteljesítés legkésőbbi határideje: a munkaterület átadásától számított 12 hónap, valamint a jelen
szerződésmódosítás aláírásától számított 80 nap határidők közül a később lejáró határidő. Határidőben
teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött, kivéve, ha a
Megrendelő a teljesítést nem vette át.
Kivitelezési szerződés műszaki tartalmának módosítása
3200 GYÖNGYÖS, PETŐFI ÚT 75.
Elmaradó munka:
• Homlokzati hőszigetelés elmaradása
• Új járdafelület kialakítása
• Füves focipálya öntözőrendszere, a pályát 3 oldalról körülvevő védőháló
Módosuló műszaki tartalom
• Távolugró gödör előtti futórész mérete csökken, borítása változik
• Kondigépek alatti csillapító felületet változik
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Új műszaki tartalom:
• Födémszigetelés kiterjesztése a födém teljes területére
• Udvari csapadékvízelvezető rendszer kiépítése
3200 GYÖNGYÖS, PETŐFI ÚT 67.
Elmaradó munka:
• Homlokzati hőszigetelés
Új műszaki tartalom:
• Födémszigetelés kiterjesztése a födém teljes területére
• Falak utólagos vízszigetelése injektálásos módszerrel
• Belső falon lélegző vakolat parapet magasságig történő kialakítása
• Átszellőztethető előtétfal építés, mosható felülettel parapet magasságig
• Bádogszerkezetek cseréje szükséges
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: Karakterkorlátozás miatt a jelen pontba tartozó információ a jelen hirdetmény
VII.1) pontjában kerül feltüntetésre.
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: 209154835 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 209154835 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKAI
A kivitelezési munkákkal kapcsolatban 2021. július 27-én kelt levelében jelezte Vállalkozó a Gyöngyös,
Petőfi út 67. és 75. sz. alatti épületekkel kapcsolatosan észlelt problémákat, illetve azok pótmunka
keretében történő kezelésének szükségességét.
- Vizesedés problémája: mindkét épület esetében tapasztalható, hogy nem megfelelő a vízszigetelés,
ami miatt a padlókon és a falakon folyamatos a vizesedés, ez okozza az egyes helyiségekben érezhető
dohos szagot, penészedést. A helyiségek jelenlegi állapotukban sem megfelelőek arra, hogy ott tartósan
gyerekek tartózkodjanak. A tervezett felújítási munkák ezen a helyzeten csak rontanának, mivel a külső
szigeteléssel a víz bezárásra kerül, ami miatt a tantermek tovább fognak penészedni. A helyzet a Petőfi
út 75. sz. alatti épületben még rosszabb, mivel az udvar korábbi aszfaltozása során nem megfelelően
került a lejtés kialakításra, így a lehulló csapadékvíz közvetlenül a falakhoz folyik, illetve ott gyűlik össze.
Az udvaron található aszfalt burkolat olyan szempontból is problémás, hogy a talajnedvesség sem
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tud természetes módon elpárologni, így az is az épület falain keresztül távozik, tovább rontva ezzel a
helyzetet. Szakértői vélemény alapján a probléma végleges kezelése a falak injektálással történő utólagos
vízszigetelésével, valamint a belső helyiségek aljzatának felbontásával és egy új vízszigetelés és teljes
új padló rétegrend kialakításával lehet kezelni. A Petőfi út 75. sz. alatti épület esetén az épület utólagos
vízszigetelése mellett szükséges az udvari vízelvezetés átalakítása. Mindez jelentős költséggel és idővel jár,
amit már csak pótmunka igény keretében lehet kezelni.
- Vállalkozó álláspontja szerint amennyiben az épületek utólagos vízszigetelése nem tud jelen beruházás
keretében megvalósulni, akkor is szükségessé válik a jelenlegi műszaki tartalom felülvizsgálata, mivel a
tervezett formában a külső szigetelést nem szabad megvalósítani. Ebben az esetben ugyanis pár éven
belül várható, hogy a padlón és a falakon további vizesedés jelenik meg, illetve a külső vakolaton is
megjelenhet vizesedés, ami miatt utólagos javítás válik szükségessé. Vállalkozó javaslata, hogy az épület
külső szigetelésének műszaki tartalma kerüljön felülvizsgálatra, ami adott esetben a külső szigetelés
elmaradását is eredményezheti.
- A fentiekkel összhangban Vállalkozó javasolta, hogy Szerződő Felek vizsgálják felül a Petőfi út 75. sz.
alatti udvari fejlesztéseket, a födémszigetelés műszaki tartalmát, illetve pontosítsák a kialakítandó galéria
anyaghasználatát annak érdekében, hogy az itt esetlegesen elérhető költségmegtakarításokat hogyan
lehet a fent jelzett nagyobb problémák megoldására felhasználni.
A fentiek szerinti műszaki problémák pótmunka megrendeléssel történő kezelése nem volt lehetséges,
mivel sem a 2021-es, sem a 2022-es költségvetésben nem volt mód a pótfedezet biztosítására Megrendelő
részéről.
Tekintettel arra, hogy az épületek vizesedése problémájának kezelése az épületek későbbi
használhatóságának biztosítása érdekében mindenképpen szükséges, így azt a projekten belüli műszaki
tartalom módosításával lehet kezelni. Ennek egyik szükségszerű eleme az épületek külső hőszigetelésének
elhagyása, amelyet a vízszigetelés elvégzése előtt nem szabad elvégezni, mivel az csak gyorsítaná az
épület állagromlását. Az elmaradó hőszigeteléssel nagyrészt megteremthető a fedezet a vizesedés
problémájának kezelésére mindkét épület vonatkozásában. Ez a Petőfi út 67. sz. alatt az épület külső
falának utólagos vízszigetelésének elvégzését, a Petőfi út 75. sz. alatt az udvari vízelvezetés kiépítését
jelenti. Ehhez szorosan kapcsolódóan a Petőfi út 75. sz. alatt tervezett sportudvar kialakításának műszaki
tartalmának módosítását javasolja Vállalkozó, amellyel az összes tervezett funkció megmarad, de a
használati igényeknek jobban megfelelő műszaki megoldások kerülnek alkalmazásra.
A műszaki tartalom módosításával egyidejűleg szükséges kivitelezés határidejének módosítása is. Ennek
oka az utólagos vízszigetelés injektálással való megvalósításának technológiai előírása. A falinjektálás
kivitelezését csak májusban lehet megkezdeni, a falinjektálás elvégzésének időigénye 60 nap. A
falinjektálás elvégzését követően tudja Vállalkozó elvégezni a falak külső vakolását és színezését, a belső
terek esetében pedig az előtétfalak kialakítását, ezek időigénye 20 nap. Ezeket a határidőket figyelembe
véve a készrejelentés határideje 2022.07.19. napra történő módosítása szükséges.
A fentiek szerinti szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogcímnek megfelel,
tekintettel arra, hogy
- a szerződésmódosítást előre nem látható körülmények tették szükségessé: A módosítás alapjául
szolgáló valamennyi körülmény kellő gondosság tanúsítása mellett sem volt előre látható, azok
kizárólag a kivitelezés megkezdését követően, az egyes takart épületrészek szemrevételezését/
megbontását követően kerültek napvilágra. A munkaterület munkavégzésre alkalmassá tételét (épületek
bútorainak kipakolását) követően váltak láthatóvá a padlón és a falakon a vizesedések nyomai, így azok a
szerződéskötéskor a kellő gondossággal eljáró Megrendelő számára nem volt előre látható.
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: A módosítás a létesítmény
megvalósításával kapcsolatos – műszaki szükségszerűségből felmerülő – többletmunkákat tartalmazza,
melyek az építési beruházás rendeltetéséhez teljes egészében illeszkedő, az építési beruházás
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, műszakilag ahhoz kapcsolódó munkák (bizonyos munkák – külső
hőszigetelés – elhagyása és helyette új munkanem – fal vízszigetelés – szerződésbe emelése).
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- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át: E pont nem releváns,
tekintettel arra, hogy a jelen szerződésmódosítás keretében a szerződés szerinti ellenérték nem változik.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10137/2022)
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: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új mozdonyszín tervezése
Hivatkozási szám: EKR000933102019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Új mozdonyszín tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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A közbeszerzés célja új mozdonyszín létesítésének engedélyezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció készítése
minden szakágra kiterjedően (építészet, tartószerkezet, közmű, épületgépészet, erős és gyengeáram) a 000000E
00583 EBA_A dokumentum azonosítójú koncepció terv V-3 verzió alapján. Helyszínként az új pótvízelőkészítő
épülettől nyugatra elhelyezkedő terület lett meghatározva. Olyan fűthető mozdonyszín létesítése a cél, mely soros
egyvágányos mozdonyállást biztosít, épületen átmenő vasúti pályával. Az épület telepítése a meglévő R=200
méter sugarú ívben levő vágányra csakis egyenes vonalú korrekcióval lehetséges, emiatt vasúti technológia
terv készítése a feladat. Az új mozdonyszín épületegyüttese két részből tevődik össze: egy egyszintes kiszolgáló
épületből és egy, a vasúti szerelvények fogadására alkalmas csarnokból. A csarnokrészben mozdonyonként
biztosítandó 2-2 db füstelszívó, a szociális részben iroda 2 fő részére, tartózkodó és vizesblokkok. A szociális
rész külső teherhordó falazata kerámia kézi falazóblokkból készül 10 cm hőszigeteléssel, míg a csarnok része
hőszigetelt szendvicspanel homlokzatburkolatot kell kapjon. A csarnok teherhordó szerkezetét vasbeton
pillérekre kérjük a kiviteli tervben áttervezni. A külső nyílászárók fém szerkezetűek, a szekcionált kapuk hőszigetelt
kivitelűek. Az épület mindkét tömege lapostetős kialakítású.
Építészeti tervek:
- az épületnek meg kell felelnie az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2016. (V.24.) TNM
rendelet (TNM rendelet) követelményeinek
- átmenő mozdonytároló meglévő 2 mozdony számára
- meglévő pályaszerkezet visszabontása után egyenes pályaszakasz visszaépítése
- az épület megközelítését biztosító járda és bekötőutak létesítése
- épület tetőre történő feljutásának biztosítása, leesés elleni védelem tervezése
Épület környezetében lévő közművek kiváltási terveinek elkészítése
Közműcsatlakozások tervezése:
- ivóvíz vízellátás biztosítása
- zárt rendszerű szennyvízhálózati csatlakozás tervezése
- csapadékvíz elvezetés
- külső távhő csatlakozás tervezése
Oltóvíz hálózat biztosítás tervezése
Épületgépészet:
- hőfogadó tervezése
- belső vízellátás, csatornázás tervezése
- csurgalékvíz elvezetés tervezése
- radiátoros fűtés tervezése
- hűtési tervezése split rendszerű berendezésekkel
- zártterű helyiségek szellőzési rendszerének tervezése (teakonyha, vizesblokkok..)
- mozdonytér gépi füstelszívása
Gyengeáramú alépítményi hálózat tervezése
Energiaellátás, villamos betáplálás tervezése
Tűzjelző hálózat tervezése, átjelzés biztosítása a Megrendelő Tűzoltóságra
Villamos rendszerek tervezése:
- biztonsági világítás
- menekülési útvonaljelzők
- épület- és térvilágítás tervezése
- installációs dugaszolóaljzat hálózat
- épületgépészeti rendszer villamos hálózata
- villám- és túlfeszültségvédelem
- gyengeáramú- és informatikai rendszerek
- SZABRT rendszer szükség szerinti tervezése
- kommunikációs rendszerek
- szükség szerint (ha a rendelet előírja) hő- és füstelvezető rendszer kiépítése
- hűtési rendszerek egyedi, helyiségenkénti szabályozásának tervezése
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- hőközpontban időjárásfüggő szabályozás tervezése
Kiviteli tervezési munkák során külön organizációs fejezet készítése is szükséges.
A kiviteli terveket a jogszabályi így különösen a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről
és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és annak mellékleteiben
foglalt követelmények (NBSZ követelmények) miatt biztonsági elemzéssel együtt kell elkészíteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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:
22902 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új mozdonyszín tervezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gömbterv Építészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79266637
Postai cím: Dorozsmai Utca 104
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: marko.mate@gmail.com
Telefon: +36 205859484
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: 63500000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
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VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

71240000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71245000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés célja új mozdonyszín létesítésének engedélyezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció készítése
minden szakágra kiterjedően (építészet, tartószerkezet, közmű, épületgépészet, erős és gyengeáram) a 000000E
00583 EBA_A dokumentum azonosítójú koncepció terv V-3 verzió alapján. Helyszínként az új pótvízelőkészítő
épülettől nyugatra elhelyezkedő terület lett meghatározva. Olyan fűthető mozdonyszín létesítése a cél, mely soros
egyvágányos mozdonyállást biztosít, épületen átmenő vasúti pályával. Az épület telepítése a meglévő R=200
méter sugarú ívben levő vágányra csakis egyenes vonalú korrekcióval lehetséges, emiatt vasúti technológia
terv készítése a feladat. Az új mozdonyszín épületegyüttese két részből tevődik össze: egy egyszintes kiszolgáló
épületből és egy, a vasúti szerelvények fogadására alkalmas csarnokból. A csarnokrészben mozdonyonként
biztosítandó 2-2 db füstelszívó, a szociális részben iroda 2 fő részére, tartózkodó és vizesblokkok. A szociális
rész külső teherhordó falazata kerámia kézi falazóblokkból készül 10 cm hőszigeteléssel, míg a csarnok része
hőszigetelt szendvicspanel homlokzatburkolatot kell kapjon. A csarnok teherhordó szerkezetét vasbeton
pillérekre kérjük a kiviteli tervben áttervezni. A külső nyílászárók fém szerkezetűek, a szekcionált kapuk hőszigetelt
kivitelűek. Az épület mindkét tömege lapostetős kialakítású.
Építészeti tervek:
- az épületnek meg kell felelnie az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2016. (V.24.) TNM
rendelet (TNM rendelet) követelményeinek
- átmenő mozdonytároló meglévő 2 mozdony számára
- meglévő pályaszerkezet visszabontása után egyenes pályaszakasz visszaépítése
- az épület megközelítését biztosító járda és bekötőutak létesítése
- épület tetőre történő feljutásának biztosítása, leesés elleni védelem tervezése
Épület környezetében lévő közművek kiváltási terveinek elkészítése
Közműcsatlakozások tervezése:
- ivóvíz vízellátás biztosítása
- zárt rendszerű szennyvízhálózati csatlakozás tervezése
- csapadékvíz elvezetés
- külső távhő csatlakozás tervezése
Oltóvíz hálózat biztosítás tervezése
Épületgépészet:
- hőfogadó tervezése
- belső vízellátás, csatornázás tervezése
- csurgalékvíz elvezetés tervezése
- radiátoros fűtés tervezése
- hűtési tervezése split rendszerű berendezésekkel
- zártterű helyiségek szellőzési rendszerének tervezése (teakonyha, vizesblokkok..)
- mozdonytér gépi füstelszívása
Gyengeáramú alépítményi hálózat tervezése
Energiaellátás, villamos betáplálás tervezése
Tűzjelző hálózat tervezése, átjelzés biztosítása a Megrendelő Tűzoltóságra
Villamos rendszerek tervezése:
- biztonsági világítás
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- menekülési útvonaljelzők
- épület- és térvilágítás tervezése
- installációs dugaszolóaljzat hálózat
- épületgépészeti rendszer villamos hálózata
- villám- és túlfeszültségvédelem
- gyengeáramú- és informatikai rendszerek
- SZABRT rendszer szükség szerinti tervezése
- kommunikációs rendszerek
- szükség szerint (ha a rendelet előírja) hő- és füstelvezető rendszer kiépítése
- hűtési rendszerek egyedi, helyiségenkénti szabályozásának tervezése
- hőközpontban időjárásfüggő szabályozás tervezése
Kiviteli tervezési munkák során külön organizációs fejezet készítése is szükséges.
A kiviteli terveket a jogszabályi így különösen a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről
és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és annak mellékleteiben
foglalt követelmények (NBSZ követelmények) miatt biztonsági elemzéssel együtt kell elkészíteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/13 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 63500000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gömbterv Építészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79266637
Postai cím: Dorozsmai Utca 104
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: marko.mate@gmail.com
Telefon: +36 205859484
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A Szerződés 3. „SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE” pontjának 3.1 alpontja az alábbiak szerint
módosul:
3.1 Teljesítési véghatáridő: 2022.05.15. helyett 2022.06.13.
2. A Szerződés 8. „ÜTEMTERV, SZÁMLÁZÁS” pontjának a táblázata az alábbiak szerint módosul:
Sorszám Feladat megnevezése Határidő Számla nettó összege (HUF)
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1. Kiviteli tervezés - a kifizetés feltétele a kiviteli tervdokumentáció elkészítése és leszállítása 2020.02.17.
26.500.000 Ft
2. Kiviteli tervezés - a kifizetés feltétele a zsűri utáni javítások teljeskörű elvégzése 2020.03.10. 15.000.000
Ft
3. Kiviteli tervezés - a kifizetés feltétele az építési és átalakítási engedély megléte 2020.05.30. 15.000.000 Ft
4. Megvalósulási terv készítése a mozdonyszín műszaki átadás-átvételét követő 30. nap* 4.000.000 Ft
*legkésőbb 2022.05.15. helyett 2022.06.13.
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 Paksi Atomerőmű „Új mozdonyszín létesítése” kivitelezési munkái elhúzódtak,
valamint a kivitelezés során pótmunkák elvégzése vált szükségessé, ezért a kivitelezési szerződés
véghatáridejét módosítani kellett. A kivitelezési szerződés módosítását a felek több körben egyeztették,
így a kivitelezési szerződés módosítása csak 2022.05.11-én került aláírásra. A kivitelezést követően
megvalósulási terv készítése szükséges (a mozdonyszín műszaki átadás-átvételét követő 30. napon).
Tekintettel arra, hogy a tervezési Szerződés és kivitelezési szerződés teljesítése szorosan összefügg, a jelen
tervezési Szerződés teljesítési véghatáridejét szintén módosítani szükséges.
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: 63500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 63500000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Módosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. §-ában és a
közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 22. § (2) b) pontjában foglaltaknak.
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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Országos Roma Önkormányzat (9351/2022)
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: Országos Roma Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 18074765142
Postai cím: Dohány Utca 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Agócs János
Telefon: +36 13228903
E-mail: titkarsag@oronk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sziráki Teleki József Általános Iskola felújítása
Hivatkozási szám: EKR000275002021
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Sziráki Teleki József Általános Iskola felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3044 Szirák, Petőfi út 32., 156/1 hrsz.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Sziráki Teleki József Általános Iskola felújítása, bővítése összesen 1125.77 m2en.
Főbb, elvégzendő munkálatok:
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A régi épületszárnyon:
• külső nyílászárók cseréje minimum 1.0 K értékkel, 3 rétegű üvegezéssel fehér színben;
• küszöbmentesítés;
• padlóburkolat cseréje meglévő beton aljzat kiegyenlítésével;
• hajópadló burkolatú helyiségekben teljes padlószerkezet csere;
• fűtési rendszer felújítása;
• tantermekben hideg – meleg vizes kézmosók elhelyezése;
• tetőszerkezet, fa födém szerkezet szükség szerinti megerősítése, felújítása;
• tetőfedés teljes cseréje a készítendő kiviteli tervek szerint;
• meglévő falazott szerkezetű párkány javítása, cseréje szükség szerint;
• épületrész teljes belső festése;
• elektromos rendszer teljes cseréje, villamosság kialakítása, erős és gyenge áram tekintetében;
• bádogos szerkezetek teljes cseréje;
• akadálymentes bejárat kialakítása;
• szerelt elválasztó falak bontása, tantermek nagyobbítása miatt;
• csapadékvíz elvezetés elkészítése;
• tető héjazat teljes cseréje fa szerkezet javítása;
• födém hőszigetelése;
• meglévő lábazati vakolat leverése, meglévő vízszigetelés megkeresése;
• homlokzati szigetelő rendszer elkészítése min. 15 cm kőzetgyapot szigeteléssel;
• gépészet kialakítása;
• belső nyílászárók cseréje;
• kültéri munkálatok
Az újabb épületszárnyon:
• meglévő tetőtér beépítése;
• tetőszerkezet szükségszerű felújítása;
• tetőfedés teljes cseréje a készítendő kiviteli tervek szerint,
• gépészet átalakítása, fűtési rendszer szükség szerinti felújítása, kazánok és csatlakozó gépészet
cseréjével/felújításával;
• tantermekben hideg – meleg vizes kézmosók elhelyezése;
• épületrész teljes belső festése, nyílászárók mázolása;
• tantermek PVC felszedése hideg burkolat lerakása;
• földszinti és az újonnan kialakított tetőtéri részek festése;
• előtető kialakítása, bejárati lépcső teljes körű felújítása, burkolat cserével;
• csapadékvíz elvezetés elkészítése;
• előtér csarnok padló burkolatának cseréje, megfelelő dilatációs hézagokkal;
• WC helyiségekben új paraván falak készítése;
• meglévő, megmaradó belső ajtók mázolása, rossz állapotú ajtók cseréje;
• meglévő WC helyiségekben szaniterek, szerelvények, csempe burkolatok cseréje;
• új Ytong válaszfalak;
• villamosság kialakítása, erős és gyenge áram;
• tetőtér újonnan kialakított részekben szigetelés, tető szigetelése, azaz új tetőtéri födém hőszigetelés
(TNM rendelet alapján);
• födém erősítés szükség szerint;
• új tetőtérbe vezető monolit vasbeton lépcső készítése;
• épületrész körüli járdák újra építése szerkezeti hibák miatt;
• lapostetős épületrészen ereszcsatorna készítése
Az újabb épületszárnyon tetőtér:
• új Ytong válaszfalak építése
• könyvtár, 4 db tanterem, vizesblokk csoport a tanulók és tanárok részére és egy tároló létesítése;

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

1186

• tetőtéri ablakok elhelyezése
Egyéb fejlesztések:
• passzív napenergia hasznosítása;
• akadálymentes közlekedés kialakítása;
A beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység!
Részletes műszaki leírás és mennyiségi kimutatás a műszaki dokumentációkban.
(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:
07170 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/04/19 (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: HOR-BAU LOGISTIC Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14811793205
Postai cím: Varga Út 92
Város: Abaújszántó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3881
Ország: Magyarország
E-mail: horbaulogistic@gmail.com
Telefon: +36 303990801
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 47530028
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 183759710
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
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VI.1.2) További CPV-kód(ok):
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45262690-4
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262690-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3044 Szirák, Petőfi út 32., 156/1 hrsz.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Sziráki Teleki József Általános Iskola felújítása, bővítése összesen 1125.77 m2en.
Főbb, elvégzendő munkálatok:
A régi épületszárnyon:
• külső nyílászárók cseréje minimum 1.0 K értékkel, 3 rétegű üvegezéssel fehér színben;
• küszöbmentesítés;
• padlóburkolat cseréje meglévő beton aljzat kiegyenlítésével;
• hajópadló burkolatú helyiségekben teljes padlószerkezet csere;
• fűtési rendszer felújítása;
• tantermekben hideg – meleg vizes kézmosók elhelyezése;
• tetőszerkezet, fa födém szerkezet szükség szerinti megerősítése, felújítása;
• tetőfedés teljes cseréje a készítendő kiviteli tervek szerint;
• meglévő falazott szerkezetű párkány javítása, cseréje szükség szerint;
• épületrész teljes belső festése;
• elektromos rendszer teljes cseréje, villamosság kialakítása, erős és gyenge áram tekintetében;
• bádogos szerkezetek teljes cseréje;
• akadálymentes bejárat kialakítása;
• szerelt elválasztó falak bontása, tantermek nagyobbítása miatt;
• csapadékvíz elvezetés elkészítése;
• tető héjazat teljes cseréje fa szerkezet javítása;
• födém hőszigetelése;
• meglévő lábazati vakolat leverése, meglévő vízszigetelés megkeresése;
• homlokzati szigetelő rendszer elkészítése min. 15 cm kőzetgyapot szigeteléssel;
• gépészet kialakítása;
• belső nyílászárók cseréje;
• kültéri munkálatok
Az újabb épületszárnyon:
• meglévő tetőtér beépítése;
• tetőszerkezet szükségszerű felújítása;
• tetőfedés teljes cseréje a készítendő kiviteli tervek szerint,
• gépészet átalakítása, fűtési rendszer szükség szerinti felújítása, kazánok és csatlakozó gépészet
cseréjével/felújításával;
• tantermekben hideg – meleg vizes kézmosók elhelyezése;
• épületrész teljes belső festése, nyílászárók mázolása;
• tantermek PVC felszedése hideg burkolat lerakása;
• földszinti és az újonnan kialakított tetőtéri részek festése;
• előtető kialakítása, bejárati lépcső teljes körű felújítása, burkolat cserével;
• csapadékvíz elvezetés elkészítése;
• előtér csarnok padló burkolatának cseréje, megfelelő dilatációs hézagokkal;
• WC helyiségekben új paraván falak készítése;
• meglévő, megmaradó belső ajtók mázolása, rossz állapotú ajtók cseréje;
• meglévő WC helyiségekben szaniterek, szerelvények, csempe burkolatok cseréje;
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• új Ytong válaszfalak;
• villamosság kialakítása, erős és gyenge áram;
• tetőtér újonnan kialakított részekben szigetelés, tető szigetelése, azaz új tetőtéri födém hőszigetelés
(TNM rendelet alapján);
• födém erősítés szükség szerint;
• új tetőtérbe vezető monolit vasbeton lépcső készítése;
• épületrész körüli járdák újra építése szerkezeti hibák miatt;
• lapostetős épületrészen ereszcsatorna készítése
Az újabb épületszárnyon tetőtér:
• új Ytong válaszfalak építése
• könyvtár, 4 db tanterem, vizesblokk csoport a tanulók és tanárok részére és egy tároló létesítése;
• tetőtéri ablakok elhelyezése
Egyéb fejlesztések:
• passzív napenergia hasznosítása;
• akadálymentes közlekedés kialakítása;
A beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység!
Részletes műszaki leírás és mennyiségi kimutatás a műszaki dokumentációkban.
(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: 183759710
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HOR-BAU LOGISTIC Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14811793205
Postai cím: Varga Út 92
Város: Abaújszántó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3881
Ország: Magyarország
E-mail: horbaulogistic@gmail.com
Telefon: +36 303990801
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 47530028
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/04/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosul a projekt műszaki tartalma a mellékelt módosított költségvetés tételei alapján.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt
a szerződő fél személye nem változhat: Megrendelő jelen szerződésmódosítás mellékletében részletezett

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.97

1189

pótmunka elvégzését rendelte meg Vállalkozótól. A megrendelt pótmunkák az eredeti tervekben nem
szerepeltek, az épület rendeltetésszerű használatához szükségesek.
Egyes, a projekt céljait érdemben nem módosító, nem jelentős építési tételek elmaradnak, illetve
változnak a mellékelt módosított költségvetés tételei alapján. Az ajánlati költségvetés egyes tételei
módosításra kerültek, mely módosítások nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és
illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 183759710 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 183759710 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. (9442/2022)
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: Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14941876205
Postai cím: Petőfi Utca 2.
Város: Sajószentpéter
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3770
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sulyok Barnabás
Telefon: +36 48345402
E-mail: kristalyetterem2010@gmail.com
Fax: +36 48345402
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sajoszentpeter.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszertermékek és alapanyagok beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR001028102021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: 11 - Burgonya
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03212100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Burgonya szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki
specifikáció szerint, határozott időtartamra. A szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 1.139.000.- Ft,
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melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg értéke nettó 949.167.- Ft, az opció értéke pedig
nettó 189.833.- Ft.
A szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: 6.300 kg.
A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató
jellegű adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra.
Ajánlatkérő adásvételi keretszerződést kíván kötni oly módon, hogy a keretösszegre lehívási
kötelezettséget vállal. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a Keretösszeget
kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 20 %-ának megfelelő keretösszeg
(opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan történik a keretösszeg
elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes
opció lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik
kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés
helyére szállítani (naponta, reggel 6 óra és 7 óra között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről
lerakodni-, tételek átadás/átvétele-, minőségi-, mennyiségi ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges
kifogásemelést rögzíteni és kezelni.
A szerződés teljesítésére vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását
a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a
közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán
esetlegesen meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre
tekintettel változhat!
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. Az AK által előírttól eltérő termék megajánlása esetén az egyenértékűséget
az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék gyártmánylapjának az ajánlatba történő
benyújtásával kell igazolni. 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, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (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:
26598 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: 11 - Burgonya
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gemini Trade Élelmiszeripari feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10661637215
Postai cím: Debreceni Út 270
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: info@geminitrade.hu
Telefon: +36 209437305
Internetcím(ek): (URL) www.geminitrade.hu
Fax: +36 42403875
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 911200
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):

15000000-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03212100-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Burgonya szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki
specifikáció szerint, határozott időtartamra. A szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 1.139.000.- Ft,
melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg értéke nettó 949.167.- Ft, az opció értéke pedig
nettó 189.833.- Ft.
A szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: 6.300 kg.
A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató
jellegű adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra.
Ajánlatkérő adásvételi keretszerződést kíván kötni oly módon, hogy a keretösszegre lehívási
kötelezettséget vállal. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a Keretösszeget
kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 20 %-ának megfelelő keretösszeg
(opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan történik a keretösszeg
elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes
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opció lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik
kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés
helyére szállítani (naponta, reggel 6 óra és 7 óra között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről
lerakodni-, tételek átadás/átvétele-, minőségi-, mennyiségi ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges
kifogásemelést rögzíteni és kezelni.
A szerződés teljesítésére vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását
a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a
közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán
esetlegesen meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre
tekintettel változhat!
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. Az AK által előírttól eltérő termék megajánlása esetén az egyenértékűséget
az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék gyártmánylapjának az ajánlatba történő
benyújtásával kell igazolni. 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)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 911200
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gemini Trade Élelmiszeripari feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10661637215
Postai cím: Debreceni Út 270
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: info@geminitrade.hu
Telefon: +36 209437305
Internetcím(ek): (URL) www.geminitrade.hu
Fax: +36 42403875
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)
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A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 1. számú mellékletét (Termékek pontos meghatározása és egységárak) az alábbi tételek
vonatkozásában módosítják:
I. Termék megnevezése: Burgonya
II. Termék megnevezése: Tisztított burgonya
Indoklás:
A szerződés módosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a felek kellő gondossággal
eljárva sem láthattak előre, ugyanis az Oroszország és Ukrajna közötti háborús helyzet kialakulása egyik
fél részéről sem volt előre látható az ajánlattétel és a szerződéskötés időpontjában. A kialakult helyzet
következtében az energiahordozók és az alapanyagok árai rendkívüli mértékben megnövekedtek,
továbbá a háborús helyzet hatására a forint árfolyama is drasztikusan gyengült. Mindezen tényezők nagy
mértékben befolyásolják az ajánlatban meghatározott termékek egységárát.
A módosítás azonban nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ugyanis a felek továbbra is fenn
kívánják tartani a jelenlegi adásvételi keretszerződést, az eredeti szerződésben foglalt tartalommal.
A módosítás egyedül az egyes termékek egységárának a növelésére irányul, amely azonban
összességében nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át, ugyanis az egyes tételek árának
módosítása következtében a módosított szerződés értéke 6,573 %-al növekszik.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetését a VII.1) További
infromációk pont tartalmazza.
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: 911200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 911200 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés módosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a felek kellő gondossággal
eljárva sem láthattak előre, ugyanis az Oroszország és Ukrajna közötti háborús helyzet kialakulása egyik
fél részéről sem volt előre látható az ajánlattétel és a szerződéskötés időpontjában. A kialakult helyzet
következtében az energiahordozók és az alapanyagok árai rendkívüli mértékben megnövekedtek,
továbbá a háborús helyzet hatására a forint árfolyama is drasztikusan gyengült. Mindezen tényezők nagy
mértékben befolyásolják az ajánlatban meghatározott termékek egységárát.
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A módosítás azonban nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ugyanis a felek továbbra is fenn
kívánják tartani a jelenlegi adásvételi keretszerződést, az eredeti szerződésben foglalt tartalommal.
A módosítás egyedül az egyes termékek egységárának a növelésére irányul, amely azonban
összességében nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át, ugyanis az egyes tételek árának
módosítása következtében a módosított szerződés értéke 6,573 %-al növekszik.

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

